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নো খু 

তে: এ সি প্রেত? ৮৯ ৩ ১৯৪৪০ [্া়ী 

শি উ হক - ) 

টি বা্সিল ০৯ ৬১২ 
কাত ১১২৬৩ -১৯(৩--- টক? 

ক্রু হস্বপ্খস্ঞহ্বী 

কাঙ্গে বসা পাতিল 

ীক্রুলল্দুনাথ বাব শাণাত 



প্রকাশক 
শগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 

েঞ্ষল মেডিকবাল লাইজ্রেজা 
১০১ নং কণপয়ালিস প্রান, 

কলিকাত|। ্ এ 

প্রণ্টার-- 

জরাধাশ্যাম দাস 
“ভিডিশ্টেলিয্স। প্রেজ?, 

২ নং গোয়াবাগান ্রাটু, 
কলিকাত! । 



কললাম। 





বানর 

আ্সাম্নাহ্ল 

এভ হন্কথানি 

চিএ কা ৫ /গ ব/ | 

স্বরূপ 

(০ 



নিবেদন । 

নব-ববাতিত্াা  বর্গললনাগণ শ্বশুরগুহে 

15 শীঘ্র সকলের প্রিয়পাত্র) হইতে 

পরেন, চস্হ উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি লিখিত 

5্ল। ক্ুভনননক্ষ্মী পাঠে যদি একজন বঙ্গ- 
ললনা৪ প্ুক্ুত সুললম্ম্ী হইতে পারেন, তবেই 

শুম সাথক জ্ঞান করিব, ইতি । ১ল! আশ্বিন, 

১৩১৭ সাল । 

গ্রন্ছকারল্সা | 



ষষ্ঠবরের বিজ্ঞাপন। 

লুঙুললতনঙ্্ষী ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হইয়া 

ছিল। প্রবাশের পর বখসরকাল অতীত না 

হইতেই কুললম্মীর প্রথম সহগ্কষরণ নিঃশেষিত 

ভইরা ঘায়। তাহার পর প্রায় তিন বৎমরের মধ্যে 

ছার পাঁচটি সংস্করণ হম্য়াছে । উহ একান্ত 

লৌভাগোর বিষম । বঙ্গীয় পাঠিকা-সম্প্রদ।য় ষে 

নাউক নভেল ছাড়িপ। উপদেশাবলী পাঠে যত্ববতী 

হইয়াছেন, উহা দেখিছা বিশেষ আশার সঞ্চার 

হইতেছে । দিন দিন ল্ুুভনতলক্ষ্ী্র আদর 

বাড়িতেছে । পূর্ন পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা পরব্তি 

স্করণগুলি অধিকতর শাস্র নিংশেষিত হইতেছে । 

প্রায় প্রহোক সংক্ষরণেই কিছু কিছু নন বিদয় 

সংযোজিত এ যথাসাণা ভ্রমপ্রুমাদ সংশোধিত 

করিয়। গ্রন্থের উপকারিতা বুদ্ধ করিতে প্রয়াস 
টি 

পাইম়াছি॥ প্রকণক মহাশয়ের একান্তিক যনে 
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গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্টবেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । 

তজ্জন্য তিনি কেবল গ্রন্থকারের নহে পাঠিকা- 

সমাজের কুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । বঙ্গীর 

মহিলাগণ পূর্বৰ পুর্ব বারের ন্যায় এবারও 

লুতনজক্মীন্ছে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে 
ধন্তহ ইব। ইতি 

১৯৩২২ সাল 
| গ্রন্থকার । 

আাবণ। 



স্চল্স্পভ্জ 1 

উপক্রমণিক। 

'্লীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

5 প্রকার ০০০ ০০০ 

স্লালোকের গুণ 

সৌন্দব্য সৃষ্টি 

লঙ্জ! 

লিন 

গাম্তীয্য ০০, 

সরলত! ০০, 

আন্স-সন্তোষ  *** 

শ্রমশীলতা *০- ঠা 

ন্রভ-মমত। তে রঃ 

অভিথি-মেবা ০৭ 



(দবসেব! 

সেবা-শুখষা 

সৌজন্য 

কর্তব্য-জ্ঞান 

সতীত্ব 

স্বীলোকের দোষ 

অলনতা 

বিলাসি তা 

ন্বেচ্ছাচারিত 

উচ্ছঙ্খলতা ০. 

কলহ 

পরনিন্দা-হিংসা-দ্বেষ 

অভিমান ও অহঙ্কার 

স্বাস্থ্যের প্রতি 

অমনোখোগিতা 

বরলিকতা ও 

বাচালত 

৩৫ 

৭১ 

৭৩) 

ণ৫ 



অপাহযুঃ ৩। হি ৮০ ১৩১ 

অপবায় ব অমিতব্যয় *** ১৩৫ 

পরিজনের প্রতি কর্তব্য 

পার প্রতি কর্তব্য ২২ শী ১৪১ 

শশুর শাশুড়ীর প্রতি কনব্য "১, ১৮৮ 

পরিব।রের অন্যান্যের প্রতি কর্তব্য 

ভাঙ্র রী *** ৯৮০ 

দেবর হি ৮** ১৮২ 

দেবরপন্ত্রা, ভাঙ্ুপপত্বী ও 

ননন্ব। প্রন্ভতি | 
দাসদাসীর প্রতি কর্তব্য *** ১৮৬ 

দৈনিক গৃহকাধ্য 

স্ত্রীলোকের দায়িত্ব 8 রা 

প্রাতঃকতয ১৪৪ 

রন্ধন রঃ যী 

তান্ুল সজ্জা রি ৮০" ১৯৬ 



পারব পরিসত।- 

রিনি, 15 ৬ ঠা 
লেখাপড়া ও শিল্পরচচ্।' ১৬৭ 

£দনেক হিসাব রক্ষ। রয্ বর 

পরিবারে সেবা-শু শষ টি ১৪৯ 

ব্রতউপবাসাদি *** ৪ ১৯৪ 

পাঠাপুস্তক হা র্যা নর 

হন্তাক্ষর রঃ 2 দা 

মিতব্যয় ্ ই 

পৌরাণিক কথা 

লক্ষ্মী-রুল্সিণী-সংবাদ সা নর 

শাগ্ডিলী-সংবাদ :.. রা 2 

মহাদেবের নিকট 

পার্বতী স্ত্রী টা, এ 
ব্ণন 

(দ্রীপদব-সঙ্যভাম।- 

সংবাদ 



শুস্ভ্রস্বলিক্কা ॥ 
-৮০25৯0হ্ুহনী৩9- 

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

ম্নানরূপ বাছ্ভভাড ও আমোদ-প্রমোদের 

মধ্যে নববধূ যখন প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসিয়। 

উপনীত হর, তখন সকলেরই চিত্ত বধূকে আদর 
করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে! শাশুড়ী মনে 
করেন, বধূকে লইয়। কত স্থথে ঘরকনম্ন। করিবেন; 

শ্বশুর আখ। করেন, কত সুখে, কত আনন্দে 
ল্রবধূর সেবা-শুশ্রষ! গ্রহণ করিবেন স্বামী কত 

কল্পনার মনোরম রাঙ্গে নববধূকে বরণ করিয়া 



কুললক্্মী 

লয়। নন্দ, দেবর, ভাস্কর, ভাঙ্র-পত্থী প্রভৃতি 

কতজনে নববধূকে লইয়া! নব-সংদারের কত 
স্থখের চিত্র অক্কিত করে। কিন্তুভায়, ছু"দিন 

পরে সেই সুখের স্বপ্নপ্থলি দেখিতে দেখিতে 

কোথায় মিলাইয়। যায়! প্রভাতের রাঙা রবির 

ক্ষণিক শোভার মত, সায়াহ্ের অস্তাচলগামী 

ডুবস্ত রবির €হমকান্তির মত, তজোতক্াারাত্রির 
টলটলায়মান ছলছলায়ষান পদ্মপত্রের স্বচ্ছ জল. 

টুকুর মত, মেঘের কোলে বিদ্যুতের চকিত 
আভার মত, ০ আশার মোহিনী হবিখানি, 

অধিকাংশ স্থলেই, কোন্ অভিসম্পাতের প্রভাবে 
জানি না, দেখিতে না দেখিতে, বিকশিত 

হইতে ন। হইতে, কোন অজ্ঞাত দেশে সরিয়া 

পড়ে! €কন এরূপ হয়? কোন্ অভিসম্পাতে 

এরূপ হয় ?--কেহ ভাবিয়। দেখিয়াছেন কি ? 

আমাদের মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষার অভাবই 
বঙ্দললনাগণের এই ছুর্ভাগোর প্রকৃত কারণ। 

২ 



স্ত্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

আমাদের কুললস্্ীগণ যদি পিতৃগৃহ হইতে উপ- 

যুক্তকূপ শিক্ষিতা হইয়া আসেন, অথব! ম্বামি- 

গৃহে আসিয়া ও অবিলম্বে সেই শিক্ষা গ্রহণ করেন, 

তাহ! হইলে এই অবস্থা অনেকট। দূরীভূত হইতে 
পারে। কিন্তু 'এ সম্বন্ধে একট। সংশয় আছে। 

অনেকে বাচতে পারেন, আমাদের দেশে 

শিক্ষিতা নারী যে একেবারেই নাই, তাহ! 

তে। নয়। তবে তাহাদের মধ্যেও অনেকে 

খ্শ্ুরালয়ে গিয়। সবের প্রীতিভাজন হইতে 

পারেন না কেন? এ সনহন্ধ আমাদের বক্তব্য 

একটুকু জটল। একটুকু মনোযোগ পূর্বক 

অবধান করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন। 

স্্রীশিক্ষার অর্থ শুধু লেখাপড়া শিক্ষাই নহে। 

দু'খান। চিঠি লিখিতে শিখিলাম, ছু'দশগান! 
বই পড়িতে জানিলাম, ধর না হম ছু*চারিট। 

বড় বড় পরীক্ষা ও উত্তীর্ণ হইলাম-_ইহাই সম্পূর্ণ 
সত্রীশিক্ষা নহে। স্ত্রীশিক্ষার অর্থ স্ত্রীলোকের যাহা 
৩ 



কুললক্ষ্মী - 

কর্তব্য, স্ত্রীলোকের যাহ। ধশ্ম, স্ত্রীলোকের যাহ! 

আচরণ, সেই ধশ্ম, কম্ম ও আচরণ শিক্ষা । সেই 

শিক্ষ। আয়ত্ত ন। করিয়া শুধু বড় বড় বই পড়িলে, 
বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে জানিলে বা বড় বড় পরীক্ষা 

পাশ করিলে কি হইবে? যাহার! গ্রন্থ-মধ্যয়ন, 

গ্রস্থ-লিখন ব। পরীক্ষ।-পাশ দ্বারাই সুশিক্ষিত 

বলিয়া পরিচিত হইতে চখহেন, তীহার্দিগকে 

আমর! প্রকৃত স্থশিক্ষিতা বলি না, তাহাদিগকে 

প্রকৃত কুললম্্ী দেখিতে আমর! কখনও আশা 

করিতে পারি না। যে কোন প্রকার শিক্ষা 

লাভ করিলেই যে স্ত্ীলোকেরা সুশিক্ষিত 

হইলেন_-এ ধারণ। সম্পূর্ণ ভুল। বরং শিক্ষা- 

বিভ্রাটে অনেক সময় ফল সম্পূর্ণ বিপরীতই ফলে। 
আঞ্জকাল অনেক স্থলেই এরূপ দেখা যায় ষে, 

বাহার পুরুষদিগের অনুকরণে ঠবদেশিক ভাযাদি 

শিক্ষা করিয়া এবং নানারূণ পরীক্ষাদদি পাশ 

করিয়া একটু শিক্ষাভিমানিনী, তীাহারাই পরি- 



স্্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

বারের চক্ষুশূল! প্রকৃত হিন্দু-আাদর্শের হিন্দুবধূত্ব 

শিক্ষা না করিয়। তাহার! কতকগুলি বাজে, অনা- 

বশ্তক ও ভিন্ন-আদর্শপূর্ণ শিক্ষ1 গ্রহণ করেন ; ফলে 
দিন দিন হিন্দুক্্ীর মনোরম আদর্শ হইতে দুরে 
সরিয়। পড়েন। কাজেই শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি 

পরিজনবর্গের, এমন কি অনেক সময়ে স্বামীর 

পধ্যস্ত৪ মনোরঞ্জন করিয়া উঠিতে পারেন ন।। 

এমতাবস্থায় নামে সুশিক্ষিত হইয়াও পরিবারের 

ব। সমাজের নিন্দনীয় হওয়। তাহাদিগের পক্ষে বড় 

অসম্ভব ব্যাপার নহে। ধাহার। এমন শিক্ষান 

শির্ষিতা, তাহাদিগকে আমরা প্রকৃত শিক্ষিত 

বলিয়৷ কেন ধরিতে যাই? 

মনে কর, তুমি ইংরেজী পড়িয়া এপ্টেন্স পাশ 

করিয়াছ, ইতিহাস শিখিয়াছ, ভূগোল শিখিয়াছ, 

জলকে, স্ুনকে ইংরেজীভে কি বলে, তাহ। 

জান, স্বামীর নিকটে কি করিয়। ইংরেজীতে মাই 
ডিয়ার (17) 0671) অমুক বলিয়া, নাম ধরিয়া, 

৫ 
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মন্ত মত্ত লহ্ব। লম্বা প্রেমপূর্ণ চিঠি লিখিতে হয়, 
তাহাও বলিতে পার--এ অবস্থায় তুমি যদি 

আপিয়াই এক হিন্দু পরিবারে প্রবেশপর্ববক 
সেই বিদ্যা যথেচ্ছা ফলাইতে আস্ত কর, তবে 

কোন্ শ্বশুর-শাশুড়ী স্থির থাকিতে পারিবেন ? 

হিন্দুবধূ স্বামীকে কি ভাবে দেখে, শ্বশুর- 

শাশুটীকে কি ভাবে দেখে, নিজকে কি 

ভাবে চালিত করে-_তাহা তুমি শিখ নাই। 
তুমি যদি আমিয়াই ভোরের বেলা টেবিল- 

চেয়ারে বলিয়া চা খাইতে আরম্ভ কর, ঘোমটা 

খুলিয়া, শ্বশুর-শীশুড়ী বা পরপুরুষ কাহাকেও 

গণ্য ন! করিয়াই, সকলের সঙ্গে হাম্ত-পরি- 

হাসে রত হও, স্ুনকে বল সম্ট$ জলকে 

বল ওয়াটার, ম্ধ্যাহুভেোজনকে বল ডিনার, 

প্রাতঃকালকে বল মণিং, সন্ধ্যাকে বল 

ইভিনিং, স্বামীকে বল হজ ব্যাণ্ড-_যাক্, অত 
না কর-যদি অন্ততঃ গৃহ-কশ্মাদি ফেলিয়া, 
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শুধু সাজিয়া-গুজিয়াই বসিয়া থাক, আর নান। 
ইংরেজী-বাঞ্গাপ। কেতাব-পত্র লইয়া কেবলি 

নানাদেশীয়, নান! এতিহাসিক, ভৌগোলিক, 

সামাজিক, বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলাপে 

ব্ন্ত হও, তবে তোমার লে ভয়ঙ্করী বিদ্যায় 

সেই বেচার। শ্রশুরকুলের কি আতঙ্কই ন! 

উপস্থিত হইতে পারে ? তাই বলি, শুধু লেখাপড়। 
শিখিলেই বিছ্য| হয় না, শুধু বালিক!-বিদ্যালয়ের 
পরীক্ষা পাশ করিলেই স্থশিক্ষিত। হওয়া 

যায় না। প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষ। লাভ করিতে 

হইলে, তোমাদগকে লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 

প্রকৃত সত্রীধশ্ম কি, গৃহস্থালী কি, এবং মান- 

দিক অন্তান্ত স্রীজনন্থলভ গুণগ্রাম কি- 

তাহাও সম্যক শিক্ষা করিতে হইবে । তবেই 

প্রকৃত কুললম্ত্রী হইয়া শ্বশুর-কুলের মনোরঞ্জন 

করিতে পারিবে, নতুবা সে আশা বিড়স্বন। 

মাত্র। এইকবূপে প্রকৃত স্থশিক্ষিতা কুললক্ষ্মী- 

ণ 
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দিগকেও কখনে। কখনেো। অকারণ লাঞ্ছিত 

হইতে দেখ। যায় বটে, কিস্ত সে অতি 

বিরল। স্থষ্টিছাড়া, আইনকান্থনছাড়। এরূপ 

বিরল ঘটনা সকন্ক'বিষয়েই আছে। স্থতরাং 

সে জন্য চিন্তিত হইলে চলিবে না। ধাহাদের 

শ্বশুর-শাশুড়ী একান্ত খল, স্বামী একান্ত 

পাষণ্ড, তীহারাই হয়ত সেই অবস্থায় পতিত 

হইতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিবেন, শ্বশুর” 
শাশুড়ী বা স্বামী একান্ত খলস্বভাব ব। নিষ্ঠুর 

হইলেও, তাহার! স্ত্রীলোকের নিকট সর্ববদ! 

দেবতা - তাহাদিগকে প্রাণান্তেও অবজ্ঞা করিতে 

নাই। শ্বশুর-শাশুড়ী বা স্বামী তোমার উপর 
অসদ্ধবহার করিয়া যদিই বা অধশ্মকরেন, 

তুমি কেন তাহাদিগকে অমান্য করিয়া সঙ্গে 

সঙ্গে অধন্ম ক্রয় করিবে? তুমি যদি বুদ্ধিমৃতা 
হও, তুমি যদি স্থশিক্ষিতা হও, তবে তাহারা 

চিরদিন কখনও তামার উপর বিরূপ হইয় 

লে 
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থাকিতে পারিবেন না। যদি বা থাকেন, 

তবে উহা তোমার পূর্বকৃত পাপের প্রতিফল 

বলিয়াই মনে করিও। মনে করিও, তোমার 

সেই পাপের প্রাযশ্চিন্ত হইতেছে । প্রায়শ্চিত্ত 
হইয়া পাপ যত শীঘ্র খণ্ডন হয়, ততই মঙ্গল। 
অধৈর্য্য বা অদহিকঃ হুইয্া) গুরুজনকে অবজ্ঞ। 

পূর্বক ইহার উপর আর নৃতনস্পাপ অঞ্জন 
করিও ন।। একদিন ন| একদিন ঈশ্বর অবশ্াই 

ুখ তুলিয়া চাহিবেন__ধেগ্া ধরিয়া সেদিনের জন্য 
অপেক্ষা করিয়া! থাক ।* সেই দিন আসিলে আবার 
তোমার সংসার সুখের হইবে। 

সত্ীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রকারের কথা 
বলা হইল, এখন সেই শিক্ষা কি প্রকারে 

লাভ করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে ছু* একটা 

কথ! বল! কর্তব্য । কেহ যেন মনে না করেন 

যে, আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পড়িলেই 

ক্ীশিক্ষার চূড়ান্ত হইবে। আমি ততবড় স্পর্ধা 
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লইয়া আজ আপনাদের সমীপে উপস্থিত হই 

নাই। স্ত্রীশিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষা অপেক্ষ। সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও, সম্পূর্ণ মহজ নহে। পুরুষ- 
দিগের শিক্ষাক্ষেত্র যেমন অনেক জটিল বিষয়ে পূর্ণ, 

স্ত্রীলোকের শিক্ষাক্ষেত্রও তেমনি । দায়িত্ব 

কাহারে! কম নহে । পুরুষগণ বাহিরের শ্রীবৃদ্ধি- 

সাধনপুর্বক অর্থোপাজ্জন করিয়া পরিবার রক্ষার্থ 

দায়ী--স্ত্রীগণ ভিতরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনপুর্ববক গৃহস্থালী 
করিয়া, পরিজনের স্থখশান্তি বিধান করিতে বাধ্য । 

সংসারে কাহার প্রয়োজনীয়তা কম? পুরুষে 

যেমন অরোপাঞ্জন করিয়া না৷ দিলে বা শাসন- 

সমরক্ষণ করিয়া না রাখিলে পরিবার টেকে না, 

স্্রীলোকেও তেমনি গৃহের শৃঙ্খলা রক্ষা ন! 
করিলে, আপনার কোমতলতায়, ভালবাসায় এ 

মাধুধ্যে পুরুষদিগের জীবনীশক্তি উত্তেজিত ও সরস 
করিয়া না বাখিলে, পরিবার রক্ষিত হয় ন। 

বলিতে গেলে, তাহাদের এই স্গিপ্ধ-মধুর অবস্থিতিই 
১০ 
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পরিবারের প্রধান ভিত্তি। আমি কত পরিবার 

দেখিয়াছি, যেখানে কেবল এই জিদ্ধ-মধুর 

অবস্থিতির অভাবই কত কত মহাশ্মশানের স্থষ্ট 

করিষাছে । ধাহাঁদের সংসারে এত দায়িত, 

ধাহাদের কর্তবা এত বড়-তীাহাদের শিক্ষা! যে 

নেহাতই সহজ নহে. তাহ! কে না বুঝিবে? 

জ্ীলোকদিগকে এই শিক্ষার জন্য দস্তর মত 

শান্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে হয়। হিন্দুশান্ত্রে কীলোক- 

দগের কর্তব্য সন্ধে অনেক মনোরম কথ! 

লিখিত আছে । সতীধন্মের গুঢ় রহস্, পাতিব্রত্যের 

অপূর্ব মাহাত্ুযু ও ব্রত-পৃজাদির প্রকৃত মর্ম প্রভৃতি 

নান। জটিল কথার মীমাংসা তথায় দেখিতে পাওয়া 

যায়! সে সকল জানা থাকিলে, হিন্দুনারীিণের 
যু কত উপকার হয়, তাহা বল। স্থকঠিন। 

কিন্ত কোমলমতি বঙ্গ-ললনাগণের নিকট হইতে 

সেই সকল গৃঢ়তব্বজ্ঞান আমর! কিরূপে আশ! 

করিতে পারি? যে দেশের প্ুরুষগণের শান্ত 
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জ্ঞানই খজুপাঠের তৃতীয় ভাগ পধ্যন্ত, সে দেশের 

স্্রীলোকদিগকে একেবারেই লীলাবতী, খন! ব৷ 

গাগা প্রভৃতির ন্যায় বিছুধী দেখিবার আশ। কি 

বিড়স্বন। মাত্র নহে ? 

তবে উপায়? আমার মনে হয়, উপায় 

একেবারে দুপ্রাপ্য নহে । সংপথাবলম্বনের এমনি 

একটা চমৎকার গুণ যে, না বুঝিয়া শুনিয়াও 

সেই পথে কয়েকদিন যাতায়াত করিলে, উহার 

প্রতি কেমন একটা আন্তরিক মায়! ও শ্রদ্ধা 

জন্বিয়। যার। পরে আর শত চেষ্টা করিয়াও 

কেহ সেই পথাবলম্বীকে সেই পথ হইতে 

প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। আমার বোধ 

হয়, আমাদিগকে ও এখন মেই পথই অবলম্বন 

করিতে হইবে । আমাদের শাস্ত্রের ও সমাজের 

নীতিকথাগুলিও যদ্দি আমরা এইরূপ ( তাহাদের 

ৎ্পর্্য ও গুড় রহস্য বাদ দিয়াও) সরল 

ভাবে ও সরল ভাষায় বঙ্গরমণীদিগকে উপহার 
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দেই, তাহাতেও বিশেষ কাজ হইতে পারে। 

বঙ্গরমণীগণ যদি সেই লকল নীতিকথাগুলিকে 
শান্স ও সমাজের অকাট্য আদেশ স্বরূপ গ্রহণ 

করিয়া কোনও মতে একবার পালন করিতে 

আরম্ভ করেন, তবে দেখিবেন, কিয়দিন পরে, 

তাহাদের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত তাত্পধ্য, প্রকৃত 

রহশ্ত, একটু একটু করিয়া তাহাদের হৃদয়ে 

আপনি জাগিয়া উঠিতেছে। এখন শত চেষ্টা, 

এত উপদেশ দিয়াও যে কথ আমরা তাহাদিগকে 

বুঝাইতে অক্ষম হইতেছি, তাহ। যে তাহারা 
কিয়দ্দিন পরে আপন। হইতেই এইরূপে বুঝিতে 
পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। একবার 

নীতিগুলি অন্ধভাবে পালন করিতে আরম্ত 

করিলেও দেখিবেন, সেই অন্ধত্বের আবরণ ভেদ 

করিয়া কোথ। হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ 

আলিয়। ক্রমে ক্রমে হাদয় অধিকার করিয়! 

বমিতেছে। তখন আর, ন। বুঝিয়৷ এক অজ্ঞাত 
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কুললক্্ী 

পথ অনুসরণ করিয়াছেন_-এ ক্ষোভ থাকিবে না। 

এই সকল শাস্ত্রীয় নীতি-শিক্ষার জন্য পাঠিকাগণ 

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-ব্রত-কথাদি যত্ব- 

পূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। আমাদের 

বর্তমান অবস্থায় বঙ্গরমণীদিগের স্ত্রীধন্ম শিক্ষা 

করিবার এতদপেক্ষ। আর অন্ত প্ররু্ট উপায় নাই । 

এই গেল শাস্ত্রীয় স্ত্রীধন্মের কথা। কিন্তু 

কেবল শাস্ত্রীয় ক্্ীধন্ম শিক্ষা করিলেই যে সম্যক্ 
আদর্শ-বধূ হওয়া গেল-_-এমত নহে । সামাজিক 

স্ী-আচারগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করিতে হইবে। 

আচার-ব্যবহারগুলি সামাজিক আইন-কান্ুনমা্ 

হইলেও, তাহাদের দ্বারাই আজকাল লোকে 

ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকে; সুতরাং তাহা- 

দিগেরও বিশেষ একট প্রয়োজনীয়তা আছে। 

এই সামাজিক আচার-ব্যবহার গুলি সম্বন্ধে কোন 

বাধাবাধি নীতি, কোন পৌরাণিক গ্রন্থে নাই। 
স্থৃতরাং এইগুলি স্ত্রীলোকদিগকে একটু কষ্ট 
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স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

করিয়া! প্র!চীন। আম্মীয়-স্বজন হইতে শিক্ষা করিতে 

হম । যাহার] সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনের সহায়ত! 

পান ন1, বা অন্ত কোনও কারণে সেরূপ শিক্ষার 

স্থযোগ হইতে বঞ্চিত, আমি তাহাদিগেরই নিমিত্ত 

এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে মোটামুটি কতকগুলি উপদেশবাণী 
লিপিবদ্ধ করিব। সকল আম্মীয়-স্বজন সকল কথ 

গুছাইয়া-গাগাইয়া বলিতে পারেন না, সকলের 

আবার তেমন আন্মীয়-ম্বজনও নাই, স্থতরাং 

এই উপদেশ বাণীগুপিতে সমাজের কিঞ্চিৎ কল্যাণ 

সাধিত হইতে পারে, এমত আশ। কর! যাইতে 

পারে। আমি সেই আশাই এই কাধ্যে হস্তক্ষেপ 

করিয়াছি। বিশেষ, আর একট। কারণে এই সব 

আস্মীয়-স্বজনের উপর আমাদিগের একটু প্রাধান্ত 
আছে বলিন্ন। মনে হয়। রমণীগণের পনর আন। 

কর্তব্য পুরুষের প্রতি ॥ পুরুষগণ কি হইলে সন্তুষ্ট 

হন, আপনাদের পরিবারের রমণীর্দিগকে কিরূপ 

দেখিতে চান, তাহ, এই সব আত্মীর-স্বজনা- 
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পেক্ষ! পুরুষদিগেরই একটু বেশী বুঝিবার কথা। 

নিজ প্রয়োজনার্থ হয়ত একদিন তাহারাও এই 
সকল রহন্য বেশ ভালরূপই শিক্ষা করিয়। রাখিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু তাহাতেও একটু গোল আছে। 

সামাজিক আচার-ব্যবহারগুলি নিয়তই পরিবন্তিত 

হইতেছে । আজ যাহা ভাল, পঞ্চাশ বৎসর বা 

এক শত বত্স্ক্রু-পরে এয তাহাই আবার 

সমাজেরপ্ট্গে নি জঙ্সরণ “ভর ২ঠহাদের সে 

শিক্ষায়ও আঁশীদেশশঘৈ-্র্মাইপউপকার হইবে, 
তাহা ...বলা যায় না। এঅবস্থাস্ আমাদের 

অভিজ্ঞতা টুকুও স্রীলোকদিগের শিবিষ্ রাখিতে 

হইবে বৈকি । সমাজের দিদিম।-পিসীমাগণ, হয়ত, 

তাহাদের কর্তব্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি ধলিয়া, 

আমাদের উপর একটু কোপ প্রকাশ করিতে 

উদ্যত হইবেন। কিন্তু তাহাদের প্রতি আমাদের 

বিনীত উত্তর এই যে, আমরা তাহাদেরই স্থুবিধার 

জন্য, তাহাদেরই সহামুতায়, এই আমরে অবতীর্ণ 
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হুইয়াছি--তাহাদের রাগের কারণ কিছুমাত্র নাই। 
যতক্ষণ তাহার! গুরুতর পরিশ্রমপূর্বক এই উপ- 
দেশগুলি তজ্জমা করিতে করিতে নিদ্রাকাতর 

বধৃদ্িগের নিকট বর্ণনা করিতেন, ততক্ষণ যাইয়া 
এখন বেশ করিয়া এক চোট ঘুমাইয়! লউন। 
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স্ত্রীলোকের গুণ 
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সৌন্দধ্য-সথ্টি 

₹আখমর। এই গ্রন্থের নাম দিয়ছি কুললস্ষ্মী 

কি করিয়া বালিকার শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রথমেই 

কুললন্ষ্রী হইতে পারেন, আমাদিগকে সেই কথাই 

বুঝাইতে হইবে। 
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কুললক্ষ্লী 

কুললক্স্ী হইতে হইলে প্রথমেই বালিকা- 

দিগের কি কর! উচিত? হিন্দরমণীগণ যত 

কেন শিক্ষিত! বা গ্রণবতী হউন না, তাহার! 

প্রথমে শ্বশুরালয়ে আনিয়াই আপনাদের গুণ- 

গ্রামের পরিচয় দিতে পারেন না। বিবাহের 

প্র কয়দিন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ চুপডী করিয়: 
বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কয়দিন কেহ 

তাহাদিগকে কোন কাজকম্ম করিতে দেন ন। 

দখজনের সঙ্গে কথ। বলিতে দেন না, নিজের 

বুদ্ধিবিবেচন। মত কোন বিষয়ে ভাত দিত 

বলেন না, স্থতরাখ সেই কয়দিন তাহাদের গুণ- 

গ্রামগুলির পরিচয় লইয়া কেহ তাহাদিগকে 

বিচার করিতে পারেন না। কিন্ত পারেন ন। 

বলিয়াই যে, বিচার করেন না, এমত নহে । 

বাঙ্গালী পরিবারের মে ছুননাম নাই । তাহার! 

বধূর আগমনের পরে ছু'্চার দিনের মধ্যেই, 

এমন কি, কোন কোন স্থলে ছু'চার ঘণ্টার মধোই 

১৫ 
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সৌন্দধ্য-স্থ্টি 

আকার-প্রকার দৃষ্টে একট। মতামত স্থির করিয়। 

লন ৪ মেই মৃত কালবিলম্ব ন। করিয়া প্রচার 
করিতে থাকেন। সুতরাং এই সময়ে বধূকে 

বাহিক ভাব-ভঙ্গির পরীক্ষা দিয়াই শ্বনাম ও 
অংদর অজ্ঞন করিতে হয়। 

অনেক শ্বশ্ুর-শাশুড়ী এই সময় বধূর সৌন্বয 
দেখিগাই আদরের মার! কম-বেশী করিয়। থাকেন। 

বধূ সুন্দরী হইপে, একেবারে মুগ্ধ হইয়। যান । বধূ 

কুৎসিত হহলে কিছু ক্ষুব্ধ হন। স্থতরাং সৌন্দধ্য 

ন| থাকিলে ও, এই সময় সকলেরই যথাসম্ভব 

একটু ফিটফাট থাকা উচিত। গঠনগাঠির 

লৌন্দর্ধ এবং চাম্ডার সৌন্দধ্য কেহ নিজ ইচ্ছায় 
গড়াইয়। লইতে পারেন না, কিন্তু গঠনগ।ঠির 

লৌন্দধ্য এবং চাম্ডার পৌন্দর্্ই রমণীর সকল 
সৌন্বধ্যের মূল নহে 1 স্থশ্ী আচার-ব্যবহার ও 
ভাব-ভঙ্গতেও অনেক লমম অনেক কালো, 

কুৎ্মিতগঠিত শরীর €োৌকের মন হরণ করে। 
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কুললম্ষী 

আবার স্থরুচি-সঙ্গত ভাব-ভঙ্গীর অভাবে অনেক 

মোণার বর্ণ, স্থগঠিত দেহও বিরক্তিকর হয়। 

স্থতরাং যাহাতে চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি ও অঙ্গ- 

প্রতাঙ্গাদির সঞ্চালন বেশ সুশ্রী ও স্ুরুচি-সত 

হয়, তাহ! সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নব- 

বিবাহিত রম্ণীগণের পক্ষে এইটি অত্যাবশ্ঠাক। 

রমণীর! গুণ-গ্রামগুলি হঠাৎ শ্বশুরালয়ে যাইয়াই 

প্রকাশ কারতে পারেন ন। বটে, কিন্তু তাহাদের 

ভাব-ভঙ্গি গুলি প্রতি মুহ্র্তেই সকলের সম্মুথে 

ফুটিয়া উঠে। এমতাবস্থায় এ সকল ভাব- 

ভঙ্গিগুলি স্থরুচিলঙ্গত হইলে বিবাহের পরদিন 

হইতেই যে তাহার! পরিবারের কতক মনো- 

বপন করিতে পারেন না, তাহ কে বলিবে? 

আমি যে এখানে কোনও প্রকার কৃত্রিম অঙ্গ- 

সঞ্চলনের অভিনয়ের জন্য উপদেশ দ্বিতেছি, তাহ। 

নহে। আ্ত্ীলোকের পক্ষে শ্বশ্তর-শাশুড়ীকে বঞ্চন! 

করিবার মত পাপ আর নাই। স্ত্রীলোকদ্দিগকে 
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সৌন্দধ্য-স্থষ্টি 

পিত্রালম হইতে এই সব ভাব-ভঙ্গিগুলি এমন যত্ব- 
পূর্বক শিখিয়া আসিতে হইবে যে, শ্বশুরালয়ে 

আসিলে যেন তাহারা তৌহাদিগের স্বভাবান্তর্গত 

বলিয়াই গণ্য হয়। বিশেষ, কৃত্রিম ভাব-ভঙ্গি 

কখনও স্রুচি-সঙ্গত হইতে পারে না। 

কেহ কেহ পসৌন্দধ্য বা সুশ্রী ভাব-ভঙ্গির 
কথ! হাঁসিয়াই উড়াইয়। দেন। বলেন, সৌন্দধ্যে 

কি আসে যায় যে, উহার জন্য এত করিব? 

উহ! নিতান্ত অনার । কিন্তু আমর বলি, তাহা 

নহে। কে পৌন্দধ্যের আদর না করে? যিনি 

এই কথা৷ বলেন, তিনিও যে সৌন্দধ্য দেখিলে 

বিমোহিত হন না, তাহ! আমরা বিশ্বাস করি ন।। 

স্বয়ং দেবতারা সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ আদশ পুষ্পরাশি 
ভাল বাসেন, তুমি আমি কোন্ ছার! তবে 

সৌন্দধ্যের আদর করা দোষের-_-এ ধারণা কেন 

আন? বাস্তবিক, সৌন্দর্যের আদর কর দোষের 

নহে-__গুণের। বিধাতার নিয়মই এই যে, 
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প্রত্যেকেই লৌন্দয্যের আদর করিবে । তুমি 
গোলাপ ফুলটী পাইলে, ধুতর! ফুলটা নাও না; 

তুমি স্থন্দর একটী ঘর গড়িতে পারিলে, কুৎসিত 
ঘরটীতে থাক ন1; হ্ন্দর গন্ধটুকু গ্রহণ করিতে 

পারিলে, ছুর্গন্ধকে দূর করিয়া দাও; সুন্দর চরিত্রকে 

কুৎসিত চরিত্রাপেক্ষ। ভালবাস; কুৎনিত কথ! 

ন। কহিয়া স্থন্দর কথ। কও; কুৎমিত সন্তানের 

পরিবর্তে সুন্দর ছেলে-মেয়ে পাইতে আকাজ্কা কর, 

কর কি নাবল? মনের কথা গোপন করিয়। চুরি 
করিও না--এখনি সব প্রমাণ হইয়। যাইবে । তবে 

আর এ ভগ্ামি কেন? 

কিন্তু এ ভগণ্তামি নিতান্তই মূর্ের ভগ্ডামি 

আসল কথাটী কি জান? প্ররুত সুন্দর যাহা, তাহ। 

সকলেই আদর করে-_কিন্ত প্রকৃত স্থন্দর কি, 

তাহা সকলেই বুঝিতে পারে না। কালে! রঙের 

মানুষ ন। হইয়া ধবল রঙের মানুষ হইলেই যে 

সুন্দর হওয়। গেল, তাহ! নয়। হাত-প! কোমল-_ 
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অনিন্দনীয়, চোখ বড় বড়, নাকটী উচু, ঠোঁটটা 
পাতল1-_-এই নব হইলেই যে সৌন্দধোর সমাবেশ 

হইল, তাহ! কে বলে? এই সব শারীরিক সম্পূর্ণ! 

লইয়া৪ যর্দি কোন রমণী নিতান্ত বেহায়। হয়ঃ 

তবে তাহার সে শৌন্দর্যে পিক! তাহার শরীরের 

মৌন্দয্য আছে বট, কিন্ধ তাহার অন্থরের 

বিশ্রীভাব সেউ শৌন্দর্মাটীকে একেবারেই বিকৃত 

করিয়। ফেলিয়াছে, স্ুতরাৎ তখন তাহাকে 

ভার কিছুতেই সুন্দরী ব.। চলে না! 

এইরূপ প্ররূত সুন্দর কি, হাহ। চারিদিকে 

চাহিয়াই বিচার করিতে হইবে; অন্তরের লৌন্দর্য) 

শ্রেষ্ঠ পৌন্দয্য, ভাহ। আমর! মানি। কেনন।, 

অন্তরের সৌন্দর্য নিত্য, আর শারীরিক সৌনাধ্য 

অনিত্য । বিশেষ, অন্তরের সৌন্দমধ্যে শারীরিক 

সৌন্দর্য্য ও ফুটাইয়া তুলিতে পারে, কিন্ধু খারীরিক 

শৌন্দধ্যের ক্ষমতা নাই--শারীরিক সৌন্দয্য 

অন্তরের কুৎসিত ভাবটাকে ঢাকিতে পারে 
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না।* কিন্তু তথাপি অন্তরের সৌন্দর্য্য থাকিলেও 

যে শারীরিক সৌন্দর্যের প্রয়োজন নাই, এ কথ 
আমর! মানি না। অন্তরের সৌন্দর্য) অর্থাৎ নানা 

মদ্গুণগ্রামাদি চাই-ই। কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক 
সৌন্দর্য ও পাইতে ছাড়িব কেন? অন্তরের সৌন্দধ্য 

থাকিয়া শারীরিক লৌন্দধ্য না থাকে নাই থাক্, 

কিন্তু অন্তরের পৌন্দধ্য ও শারীরিক সৌন্দধ্য উভয়ই 
একত্রে থাকিলে-সে তো সোণায় নোহাগ।! 

এখন সৌন্বধ্যের উপাসনা ব। সৌন্দধ্যকে 

আদর করা যদি দোষের নয় বলিয়া একরূপ 

প্রতিপন্ন হইল, তবে, শ্বশুর-শাশুডীর প্রীতি 

সম্পাদনের জন্য, নববধূদের সুন্দর ভাব-ভঙ্গির 
উ- 

ক কুংলিত। রমণীগণও যে বুদ্ধিমতী ও গুণব্তী হইতে 

পাঁরিলে একটু তেজোময়ী দেখান এবং পক্ষাস্তরে সুগঠিত! 

রমণীগণও যে নির্বৃদ্ধি বা ভুর্বৃদ্ধি বশতঃ অনেক 
সময় নিশ্এভ হইয়া যাঁন__একটু মনৌধোগ করিলেই 

রর পাঠক-পাঠিক।গণ এই সত্যটি অনুভব করিতে পারিবেন। 
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অভ্যানও দোষের নম, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে 

পারা যায়। তবে সে স্থুরুচিসঙ্গত ভাব-ভঙ্গ কি, 

তাহা আগে ভাল করিয়! প্রতোককেই বুঝিতে 

হহবে। 

আক্কাল অনেক স্ত্ীলোককেই স্থন্দর 

ঠতলে কেশ রঞ্জিত করিয়া, নান! ঠাটে সি'তি 

কাটিয়া ও কুম্তল বাধিয়া, নান৷। কারুকাধ্যময় 

ফুলদার সেমিজ গায়ে দিয়া, শান্তিপুরে ধবধবে, 

ঝকঝকে শাড়ী পরিয়া, সৌন্দর্য বুদ্ধি করিতে 
দেখ। যার । এতদ্বাতীত যে অন্ত কোনও প্রকারে 

স্থন্দর হওয়! যায়, তাহা তাহার মোটেই জানেন 

ন|। | তাহারা আল্তা পরেন, অলঙ্কারে গা! 

ঢাকিয়া রাখেন, পাণ খাইয়া ঠেটু লাল করেন, 

ঝুন্ঝুন্ করিঘ্না মল বাজাইয়! পাড়াময় আমোদ 
করিয়। যান, কিন্ত তবু সকলের প্রিপ্পাত্রী হইতে 

পারেন না! কেন?- ইহার কারণকি? কেহ 

বুঝিতে পারিলেন কি? কারণ এই যে, বিলালিত৷ 
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ঠিক শৌন্দধ্যের সোপান নহে। বিলাপিতায় 
যখন লোককে অহঙ্কৃত করে, অপব্যয়ী করে, 

নিক্ষম্মা করে, তখন ইহা সৌন্দমধ্যের সোপান 

হইবে কি প্রকারে? সে তে কুৎখমিত হইবার 

প্রশন্ত পথ! নব-বধূগণ সর্বপ্রত্বে সে পথ 

পরিত্যাগ করিয়। নিজকে সকলের চক্ষে রমণীর 

করিবার জন্য অন্য শ্রেষ্ঠতর পথ অবলম্বন 

করিবেন। সে পথ কি? আমর ক্রমে ক্রমে 

তাহার উল্লেখ করিতেছি । 
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জ্্লীলোকদিগের প্রথমেই লঙ্জ। রক্ষা কর! 

উচিত। লজ্জার ম্যায় রদণীদিগের আর ভূষণ নাই। 

প্রথম শ্বশুরালযে আসিয়৷ যখন তাহার! কথাটীও 

বলিতে পারেন না, তখন এই লঙ্জার সহায়তায় 

সকলের নিকটই প্রিয় হইতে পারেন। লজ্জাবতী 

রমণীকে কে না ভাল বাসে? লজ্জাবতী রমণী 
কাহার ন| মনোরঞ্জন করেন? যাহার রূপ নাই, 

লঙ্জ। থাকিলে তাহাকে ৪ রূপবতী বলিম্ব। মনে 

হয়। পক্ষান্তরে, রূপবতী রমণীকেও লজ্জার অভাবে 
নেহাত দৃষ্টিকটু দেখায়। এ সত্য হয়ত তোমরাও 

অস্থভব করিয়া থাকিবে । মেটে প্রতিমার উপর 

যেমন গঞ্জনের ভাণিম্টী না পড়িলে তাহার জ্যোতিঃ 

খোলে ন।--অতি বড় স্থন্দর প্রতিমাটিকেও 
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একেবারে নিপ্রভ বলিয়। বোধ হইয়া! থাকে, 

স্ীলোকেরও তেমনি লজ্জ! ন। থাকিলে, শোভ।! 

হয় না-_-অতি বড় হুন্দরীকেও একবারে মলিন ও 

দীপ্থিহীন বলিয়! বোধ হয়। সুতরাং যদি শ্বশুর- 

কুলের মনোরগ্রন করিতে চাও, তবে লঙ্জাকে 

ছাড়িও না-_-তাহাকে ভালরূপ আকড়াইয়। ধর। 
অনেক বুদ্ধিহীন! রমণী লজ্জার মহিম। বুঝেন না-_ 

ন| বুঝিয়। স্বাধীন ভাবে যার তার সঙ্গে হাস্ত পরি- 
হাস করাকেই নিজের গুণগ্রাম প্রকাশের প্রশস্ত 

পথ বলিয়! মনে করেন। তীাহার। হয়ত ভাবেন, 

বেশী কথ! কহিলে, বা চটপট উত্তর-প্রত্যত্তর 

করিলে, কিংবা পুরুষের মত স্বাধীনভাবে চলিলেই 
লোকে তাহাদিগকে বেশী বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা 
বলিম্মা মনে করিবেন। ইহ! তাহাদিগের অত্যন্ত 

স্বল। লজ্জার আবরণ না থাকিলে কোন রমণীই 
কোন পুরুষের মনোরঞ্জন করিতে পারে না-_-পরি- 
বারের স্ত্রীলোকেরাও জজ্জাহীনাকে স্বণা করেন। 
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লঙ্জাশীলা হইলে আর একট। সুবিধা হয়। 

লজ্জাবতী রমণীকে সকলেই ভয়, ভক্তি এবং সম্মান 

করে। চপলা রমণীকে কেহ কখনও “তমন 

সম্মান করে না। “ক? অক্ষর জানেন ন!, এমন 

অনেক লজ্জাশীল। রমণীকে আমর। নান! পরীক্ষো- 

তীর্ণ। চপল রমণীগণ 'গপেক্ছ। লোকের নিকট 

হইতে অধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইতে 

দেখিয়াছি । সুতরাং তোর পরম যত সর্বদ] 

লঙ্জাকে রক্ষা করিবে । তবে কখন৪ বাড়া- 

বাড়িতে যাইও না। বাড়াবাড়ি কিছুতেই ভাল 

নহে। অনেক স্ীলোককে দেখিয়াছি, লঙ্জ। 

করিতে হইবে বলিয়া! লজ্জার মাত্র। ভাহার। এত 

বাড়াইয়। দেন যে, তাভাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়। 

ঘায়। কোনও কাজ করিতে বলিলে, তাহার 

কাজ করেন না) সম্মুখে বসিয়া আছেন, স্বামী: 

হয়ত পীড়ায় কাতর, লজ্জায় তাহার সেবা-শুক্রষ। 
করেন না, আধ হাতের স্থানে এক হাত ঘোমটা 
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দেন! এসব অন্যায় লজ্জায় মঙ্গল না জন্মিয়। 

যদি--কেবল অমঙ্গলই জন্মাইল, তবে তাহাতে 

লাভ কি? স্ৃতরাৎ সকলই সম্ভবানুযাযী করিতে 

হইবে । বেশী লজ্জা দেখাইতে যাইয়া কথনও 

কন্তব্কে অবহেলা করিলে চলিবে ন।। 

আবার লজ্জ!প্রদর্শনে পাত্রাপাত্রেরও বিচার 

করিতে হইবে । যে যত মান্ত ও অপাঁরচিত ব্য্তি, 

তাহাকে ততোধিক লঙ্জ। করিতে হইবে। কেহ 

কেহ শ্বশুর-শ্বাশুডী,স্বামী ব1 শ্বশুরকুলের অন্যান্যের 

নিকট লঙ্জ। দেখাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল 

বলিয়। বিবেচনা করেন ; অন্ত কাহারও নিকটে যে 

লঙজ্জ! বোধ করিতে হইবে, তাহা তত প্রয়োজনীয় 

মনে করেন না--এট! বড় কুপ্রথ।। তোমার যে 

আপনার জন, তাহার নিকটে একটু আধটু অসংযত 

হও, ক্ষতি নাই। কিন্ত অপরের নিকটে, অপরি- 

চিতের নিকটে, নিলজ্জ। বলিন। প্রতিপন্ন। হইও ন! 

_-তাহাতে তোমার ও তোমার কুলের উভয়েরই 
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লজ্ডা 

নিন্দ। 9 অসম্মানের বিষয় । এমন অনেকে আছেন, 

ধাহারা শ্বশুরকে ও মানেন না, শাশুড়ীকেও মানেন 

ন।--কাহাকে৪ মানেন ন।-কিন্তু স্বামীর নিকটে 

আ।সিলেই একেবারে লঙ্জাবতী লতিকাটা বনিয়। 

যান! ভীাহাদের মত বুদ্ধিহীনা রমণী বোধ হয় 
জগতে আর নাই । ম্থামীর নিকট লঙ্জ। র।খিতে 

ভহবে বনে, কিন্তু নঙ্ষো5 রাখিতে হহবে কেন? 

শ্বাম]কে ভক্তি করিবে, অন্ধ। করিবে, মাগ্ কারিবে, 

'ভাল বাসিবে,লজ্ৰ। করিবে কিন্ত লঙ্জ। করিয়া 

তাহার নিকটে কিছু গোপন করিবে ন|। স্বাশী-্্া 

অভিনহৃদয়, একে অন্তের অদ্ধেক। তাহার নিক- 

টেই যদি তুমি আন্মগোপন করিলে, তবে তাহার 

সহিত এক হহলে কিরূপে? লঙ্জাশাল। হইতে 

যাইয়া স্বামীকে ভক্তি করিবে, মান্ত করিবে, প্রীতি 

করিবে, কিন্ত কখনও কোন গুঢ রহস্য হুইতে 

বঞ্চিত করিবে না । 
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ভলজ্জার পরে বিনয় । যেমন লক্জ। সত্রীলো- 

কের ভূষণ, তেমনি বিনয়ও স্ত্রীলোকের একটা 
অলঙ্কার । লঙ্জ। ও বিনয়ে স্ত্রীলোকের যেমন শোভা- 

বদ্ধন হয়, সহত্ রত লঙ্কারেও কখন তেমন হয় না। 

বিধাতা স্্রীলোককে কোমলতা ও পুরুষকে কঠোরতা 

দিয়! সষ্টি করিয়াছেন। তাহার অভি প্রায়ান্যায়ীই 

আ্ীলোকের শোভা, লঙ্জা, বিনয়, ভালবাস ও 

নেহ-মমভা ইত্যাদি; পুরুষের শোভা, বীরত্ব, 
তেজন্বিতা, সাহস ও পুরুষকার প্রভৃতি | পুরুষকে 

যেমন সাহসী, কাধ্যক্ষম ও শক্তিসম্পন্ন না হইলে 
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মানা না; স্ত্রীজাতিকেও তেমনি লজ্জাশীল!, 

বিনীত! ও স্সেহপরিপূর্ণ। ন। হইলে স্থন্দর দেখায় 
না। স্থতরাং সকলের প্র্িয়পাত্রী হইতে হইলে, 

সর্ব-প্রযত্বে এই কোমলতাটুকু শিক্ষ/। করিবে। 

কখনও কাহারও প্রতি ভুলেও কোন প্রকার 

উগ্রতা প্রকাশ করিবে ন।।--উগ্রভ। স্ত্রীলোকের 

পক্ষে বড় কুহনিত ব্যাপার । কেহ কোনও অন্যায় 

কাধ্য করিলে যে রাগ করিতে নাই--আমি সে 

কথ। কহিতেছি না । এমন নেক সময় উপস্থিত 

হয়, বথন প্লালোকদিগকে অনেক দুই, অত্যাচাী 

৪ অসংঘত বাক্তির মহিত লড়াই করিতে হয়। 

তখন রাগ করিয়! হউক, ভগ্ন প্রদর্শনে হউক, ব। 

যেকোন অগ্ত উপায়ে হউক, তাহার দুর্বুত্তকে 

অবশ্য দমন কারবেন। কিন্তু তেমন কোনও 

বিষম সক্ষটাপন্ন অবস্থ। ব্যতীত উণ্নত। ব! কঠোরত। 

প্রকাশ স্ত্রীলোকের কখনও ধন্ম নহে। অনেক 

স্ীলোক আছেন, ধাহারা কঠোরত। প্রকাশ ৪ 
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সকলের সঙ্গে উচ্চকণ্ে ও উগ্রভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ 

করাটাকে বেশ একট! বীরত্বের পরিচয় বলিয় 

বিবেচন।.করেন । কিন্তু ইহার মত হামস্তজনক ভ্রম 

আর নাই । রমণীর বীরত্ব এক কালে খুব আদরণীয় 

ছিল বটে। রাজপুতানার কম্মদেবী, পদ্মিনী ও 

মহামায়। প্রভৃতি প্রাতংস্মরণীয়। রমণীদ্িগকে কে 

ন। ভক্তি করেন? কিন্তু তাহারা তাহাদের বারত 

মুখের তঙ্গনে গঞ্জনে বা লজ্জাহীনার মত যার 

তার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদে প্রদর্শন না করিয়া) 

অতিবন্ড বিপদ্দে পড়িলেই গত্তান্তর ন। দেখিয়া, 

যার বার ধশ্ম রক্ষার জনা দেখাহতেন। তেমন 

আরশুবড় বিপদে পড়িলে আমাদের রমণীদিগকে ও 

যে বীরত্ব দেখাইতে হইবে না, আমরা এমন কথা৷ 

বলি ন।। পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও আবার বলি, 

তেমন বিপদে রমণীকেও পুরুষের মত সাহসী, 

কঠোর ও উগ্রম্থভাব হইতে হইবে, কিন্ক তত্তিন্ন 

নহে। বিনা কারণে, অকারণে ব৷ সামান্য কারণে 
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রমণীদগকে কখনও যার তার উপর উগ্রভাব 

প্রকাশ করিতে নাউ । শাহাতে লোকের মনে 

০মরূপ উগ্রন্থভাব! রমণীর উপর ভয় বা ভক্তির 

ভাব না জন্বিঘা স্বণ। বা বীভৎস ভাবেরই 

উদয় হয়। 

আর এক কথা, রমণীকে উগ্রভাব দেখাইতে 

নাই বলিরাই যে, সময়ান্তসারে দুঁউতা এ গাস্তীষ্য 

দেখাইয়া দাস দাসী প্রভৃতি অন্যান্য নিম়পদস্থ 

ব্যক্কিগণত হুনত্মত রাখিতে নাহই-ুভাভা নচে। 

রমণাগণ গ্রক্ূবাক্তিগণের মকল দোষের প্রতি অন্ধ 

ভইবেন সভ্য, কিন্তু অধীন। আম্মীরা-স্ব জুনের কল 

অসংঘত ভাব যথাসাধ্য দৃঢত। ৪ গান্ভীষ্য সহকারে 

সংশোধন করিবেন । বুদ্ধিথাকিলে এ মনের বল 

থাকিলে, এই কাধ্যটী কঠোরতা অবলম্বন ন। 

করিয়া৪ স্ুুসম্পন্ধ কর। যাইতে পারে । চপল। 

রমণী শত তজ্জন্-গঞ্জনে৭ যাহাকে সংশোধন 

করিতে পারেন নাই, বুদ্ধিমভী ও প্রকৃত ঠেজন্থিনী 
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রমণী একটা মাত্র গম্ভীর দৃষ্টিতে বা একটা ফোটা 
মাত্র চক্ষের জলে তাহাকে সম্পূর্ণ সংশোধিত 
করিয়াছেন__এবপ অনেক দেখ। গিয়াছে । রমণী- 

গণের দুই একটা মৃহ। অস্ত্রে যে কত কত রাজা, 

মহারাজা ও ছুদ্দান্ত অত্যাচারী ব্যক্তিগণ ৪ বশীভূত 

হইয়া গিয়াছেন, তাহ বল। ছুঃসাধ্য ! 
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গাভীবধ্য 

গাভ্ীযোর কি প্রবল শক্তি, তাহার কথ। 

একটু বল। হইল। কিন্তু উহার আরও কতকগুলি 

গুণ আছে। তাহা বলিতেছি, শুন। রমণীগণ 

চপল! ন। হৃইয়। গম্ভীর! হইলে, সকলেই তীহা- 

দিগকে ভয়, ভক্তি ও মাগ্ত করে। লেখাপড়া, 

বিছ্য।-বুদ্ধি কিছু জান বা নাহ জান, দি একবার 

গম্ভীর হইতে পার, তবে আর কেহ তোমায় 

অবহেল। করিতে সাহদী হইবে না। গম্ভীর! 

রমণীগণের এতদ্বাতীত আরও স্থবিধা আছে। 

চপল! ন। হইয়! গম্ভীর! হইলে স্থির বুদ্ধি জন্মে, স্থির 
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বুদ্ধি জন্মিলে স্ুশুঙ্খলরূপে কাজ-কশ্ম কর! 

যায়। চপল! রমণীগণ কখনও কোনও কাজ 

স্থশৃঙ্খলরূপে করিতে পারে না--তাহাদের মস্তি 

সর্বদ1 উষ্ণ থাকে, তাহাদের মন সর্বদা নান। দিকে 

ভ্রমণ করে, স্থতরাং তাহার বিশেষ ভাবিয়! চিন্তিয়া 

কোনও কাধ্য করিতে পারে না। কাজেই গৃহের 

মঙ্গলের জন্য, আপনার মঙ্গলের ও সুনামের জন্য 

সর্বদা গম্ভীরা হইতে চেষ্ট। করিবে । প্রত্যেক 

কাধা, সঙ্কল্প ও বিবেচনা, স্থির, ধীর মনে করিবে। 

প্রত্যেক কথা শান্ত-শিষ্ট ভাবে কহিবে। নতৃবা 

কাহারও মনোরঞ্রন করিতে পারিবে না--ইহা 

নিশ্চয় জানিও। 
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সরলত। 

শরনীলোকদিগের আর একটা অত্যাবশ্ত 
কীর গুণ_-সরলতা। সরলতা না থাকিলে কেহ 

কাহাকে ও বিশ্বাদ করে দা। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে 

লোকের অবিশ্বামভাজন হম! বড লঙ্জ। ও 

পরিভাপের বিষ্য়। স্ীলোকগণ ঘরের লক্ষ্মী, 

শান্তিবিধাজিনী | পুকষের। তাহাদের নিকট সকল 

স্থছুঃখের কথ কহিয়া মনের ভার লাঘব করিতে 

চাহেন। কিন্ত স্ত্রীলোক ঘর্দি অবিশ্বাসিনা বা 

কুটিল প্রকৃতির হন, তবে কৌন পুরুষই তীাহা- 

দিগের নিকটে মনের কথ। প্রকাশ করিঘ। শাস্তি 

পাইবার ভরস! পান নাঁ। মনে কর- তোমার 
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স্বামী তোমার নিকটে একট সরল কথা কহিলেন, 

তুমি যদি জোর করিয়। তোমার কুটগ্রকৃতির গুণে 

তাহার একট। কুট অর্থ করিতে ব'স, তবে তোমার 

স্বামীর কতখানি কষ্ট হইবে! তিনি হয়ত আর 

কখনও তোমাকে তাহার মনের কোন কথা বিশ্বাস 

করিয়া! কহিবেন না। তোনও এক ব্যক্ত তাহার 

কুটগ্রকৃতি স্ত্রীকে একদিন বেশ ভাল মানুষটার 

মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহার বাপের 
বাড়া যাইবার ইচ্ছা আছে কি না। স্ত্রী সেই আদর- 

প্রশ্ন শুনিয়। ভাবিলেন, নিশ্চয় এই আদরের মধ্যে 

একট উদ্দেশ্য আছে | বোধ হয়, আমি বার বার 

বাপের বাড়ী যাই বলিয়াই স্বামী আমার এই কাঁধ্য- 

টার প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করিতে- 

ছেন! স্ত্রী থ নাড়িয়া, চোখ মুখ ঘুরাইয়া, উত্তর 
করিলেন,ইচ্ছ। হইলেই যাইব, এত মিষ্টি অপমানের 

আবার দরকার কি? স্বামী একেবাবে অবাকৃ। 

সেই দিন হইতে তিনি তীহার স্ত্রীকে মন খুলিয়। 
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আর কখনও কোনও প্রকার আনর-যত্ত্র করিতে 

ভরসা পান নাই। 

স্ত্রীলোকদ্িগের কুটিলতার আর একট। রকম 

এই যে, তাহারা অনেক সময়ে মনে এক ভাব 

রাখিয়। মুখে অন্য ভাবের অভিনয় করেন! হয়ত 

কাহারও উপর র।গান্বিত হইয়াছেন, অথচ মুখে 

তাহাকে বেশ খাতির মন্ত্র করিতেছেন, অথবা, পক্ষা- 

স্তরে, হত কাহারও উপরে বেশ সন্ধষ্ট আছেন, 

কিন্তু তবু মুখে তর্জন-গঞ্জন করিতেছেন। ইহা 
বড় সাজ্ঘাতিক ব্যাপার! ফুলের শীচে লুক্কায়িত 
কাল-সাপটার মত তাহাদের এই ব্যবহার 

অনেক সমর অনেক নিঃলন্দিগ্জ ব্যক্তিকে হঠাৎ 

আহত করিতে পারে। 

মিথ্যা কথা 9 কুটিলতার একট। 'প্রকার। 

অনেক স্ত্রীলোক শ্বশ্ুর-শ্বাশুডী ও পরিজনবর্গকে 
ঠকাইবার জন্ত এবং নিজের দোষ গোপনার্থ প্রায়ই 

মিথ্যা কথ। বলে। কেহ কেহ ব। লঙ্জার খাতিরেও 
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এরূপ করিয়! থাকেন । ইহ। অন্যায় । সরলভাবে 

নিজের ক্রটা স্বীকার করিলে, ব৷ নিজের দৌর্বলা 

প্রকাশ করিলে, লোকের চক্ষে দোষ অনেকট। 

খাটে। হইয়। যায়। বিশেষ এইরূপ ভাবে প্রকাশ 

করিলে, সেই দোষগুলি সংশোধিত হইবার অনেক 

পথ৪ হয়। 'গুরুজশের। তাহাদের ভ্রম দেখাহয়। 

দিয়া__তীাহাদিগকে ধম্মের পথে ও সভ্যের পথে 

টানিয়া আনিতে পারেন। একবার ধশ্মের ও সত্যের 

আস্বাদ পাইলে, তাহার। আর কখনহই অবধন্মের 

পথে যাইতে পারেন ন।। কারণ, সত্যপথের মধুর 
আম্বাদ পান ন। বলিয়াই, অনেকে মিথ্য। পথে 

চলেন_-একবার সে আন্বদ পাইলে তখনই বুঝিতে 

পারেন যে, তাহাদের অবলম্বিত মিথ্য। পথ হইতে 

সে অনেক শান্তি ও স্থখপ্রদ | সুতরাং তখন সেই 

পথেই থাকিয়া যান। সেই সত্যপথের আন্মদ 

পাইবার জন্য গুরুজনের নিকট সরলভাবে নিজের 
দুর্বলত। স্বীকার কর! প্রয়োজন। 
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সরলত। লাভের প্রপান উপায়কি জান? 

কোন কাধা করিবার, বা করিবার জন্য সঙ্কল্প 

করিবার পূর্বে ভাবিয়। দেখিবে, তাহার কথ। 

নিঃসঙ্কে'চে সকলের নিকটে বলিতে পার কিনা। 

খাদ পার, তবেই তাহ করিবে, নতুধা। করিও ন।। 

এইকব্ধপ করিলেই কল কথ। নকলের নিকট খুলিয়া 

বলিতে আর কোনও বাধধ। রহিবে না । তখন 

সরলত। আপানি আসিবে। 

আমার এই কথ|। শুনিদ্ধা তোমর। যেন ভাবিও 

ন। যে, আমি তোমদিগকে সকল প্রকার গোপন 

কথ। শুনিতেই ঝ। গোপন কাধ্য করিতেই বারণ 

করিতেছি । সমর-বিশেষে গোপন কথা ও শুনিতে 

হয) গোপন কাব্যও করিতে হয়) মনে কর, 

ভোদার কোনও আত্মীয় খুব বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন, 

তোমাকে তাহার সহারত1 কর। দরকার, অথচ 

সেই কথা অন্তে জানিলেই তাহার মহাবিপদ । 

এমত স্থলে তাহার মঙ্গলের জন্য সেই কাধ্য 
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করিলে বা তাহার গোপনীয় কথা শুনিলে ও 

শুনিয়া গোপন রাখিলে, তাহাতে কিছু আসে 

যায় ন।-_কিন্তু কাধ্যটী করিবার পূর্বের্ব ভাবিয়। 

দেখিবে, আবশ্যক হইলে সেই কথ। তুমি মুক্তকণে, 

উন্নতম্স্তকে, কিছুমাত্র লজ্জিত ন। হইয়।, দশজনের 

কাছে বলিতে পার কি ন|। যাঁদ পার, তবে 

তাহ! করিবে, নতৃব। করিবে না । দশজনের কাছে 

যাহ।' বল। যায়, তাহাই করিবার উপদেশ দিলাম 

বলিয়। মনে করিও না যে, আমি এমত বলিতেছি, 

যাহাই করিবে, তাহাই দশজনের কাছে ঘুরিয়া 

ঘুরিয়। বলিতে হইবে। বাচালতা ও সরল 

এক কথ নহে। যে অনর্থক বাক্যব্যর় করিয়া 

দশজনকে জ্বালাতন করে, সে বাচাল; যে সেরূপ 

করে না, অথচ দরকার হইলেই দশজনের 

কাছে সেইরূপ ভাবে সকল কথা নিঃসক্কোচে 

বলিতে পারে, সেই সরল । তোমরা সর্বদ! এই 

বিভিন্নত] টুকু মনে র।খিবে। অনাবশ্তকে একটা 
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সরলতা 

কথাও কহিবে না, কিন্তু আবশ্তক হইলে যেন 

সবই কহিতে পার। 

এই স্থলে আর একট। কথা কহ উচিত। 

অনেক স্্বীলোক স্বামীর কথ! দশজনের নিকট ব। 

সানী মহিলাদের কাছে বলিয়। সরলত| দেখাইতে 

চাহেন! ইহ কদাপি উচিত নহে। আমর। পূর্বে যে 
কথাগুলি কহিয়াছি, সেই সব কথা৷ কেবল স্বামী ভিন্ন 

অন্তাগ্ত আম্মীর পরিজন সম্বন্ধে | স্বামীর সহিত স্ত্রী- 

লোকের সম্বন্ধ একটু গুরুতর । স্বানী-স্্ীর ব্যবহার 
গহিত না হইলেও কখনও সাধারণের সম্মুখে 

বক্তব্য নহে । স্থতরাং স্বামীর কথা প্রকাশ করিয়। 

কদাপি সরলভ। দ্েখাইতে নাই । স্বামী-স্ত্রীর কথা, 

স্বামী-স্ত্রীর কোনও কাহিনী নিতান্ত 'প্রশংসাযোগ্য 

হইলেও সাধারণে অপ্রকাশ্য স্বামী-স্ত্রী যত্ব পূর্ব্বক 
উহ! গোপন করিয়। রাখিবেন । তাহাদের প্রণয়, 

তাহাদের পরস্পরেন্দ ব্যবহার, অস্তঃনলিল। ফন্ধু- 

নদীর মত সকলের অদৃশ্থ পথে নিশ্মল ভাবে বহিবে। 
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আত্ম-সন্তোব 

ম্পিজ নিজ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাক। প্রত্যে- 
কেরই কর্তব্য-_বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের । স্ত্রীলোকের- 

পক্ষে এই কত্তব্-পালন অত্যাবশ্যক। পরশ্রী- 

কাতরতা, অসহিষ্ণুত। ও ক্রোধ প্রভৃতি কারণে 
সাধারণতঃ লোকের মনে অসন্তোষের স্থ্ি হয়। 

এই অসস্তোধ ভাবকে দূর করিতে হইলে এ এ 
দৌষ গুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত করা চাই। 
স্ত্রীলোকদিগের পুরুষগণাপেক্ষা সহিষ্ণু হওয়া উচিত 

স্পকেনন। পরিবার প্রতিপালন করিতে তাহা- 

দিগকে অনেক বিপদুআপদ্ ও ছুঃখ-কষ্ট ভোগ 
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করিতে হয়। সেসময় ধৈধ্যহীন হইলে উপায় নাই 
_ সকলই নষ্ট হইয়। যায়। আমর! অনেক 

স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, যাহার! স্বামীর অবস্থা ভাল 

ন্গ বলিয়া সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে 

হয় দেখিয়। নিজের অনৃষ্ঠকে ধিকার দিয়! থাকে। 

তাহাদের মত মূর্খ ও সল্লবুদ্ধি স্ত্রীলোক আর নাই। 
বলিতে গেলে তাহার! সংলারের কলঙ্ক স্বরূপ । 

স্বামী ভাল হউন বা নাই হউন, অবস্থাখালী হউন 

ব। অবস্থাহীন হউন, তাহ;৪ অবস্থায়ই স্ত্রীলোকের 

সন্তষ্ট ও গৌরবান্থিত থাক! কর্তব্য । স্বামী শাকান্গ 

ভোজন করিলে, স্ত্রীরও অপরের মোগু। মেঠাই 

তুচ্ছ করিয়৷ সেই শাক-ভাতকেই অম্ৃতবৎ গণ্য কর! 

উচিত-_-তবেই আদর্শ হিন্দুরমণী হওয়া সম্ভব-- 

নতুবা নহে। এই প্রসঙ্গে একবার আধ্যরমণীশ্রেষ্ট 

সাবিত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । সাবিত্রী রাজকন্া! 
ছিলেন, রাজার একমাত্র আদরের সন্তান হওয়াতে 

চোখের মাণিক হইয়াছিলেন,অশ্বপতি এই কন্তাকে 
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স্থখী করিতে .সর্বস্থবানে প্রস্তুত! কিন্তু তথাপি 

সাবিত্রী কি করিলেন! তিনি বনবাসী স্বামীর 

শাক-ভাত ও বৃক্ষ-বন্ধলের নিকট রাজপ্রানাদের 

রাজভোজন ও রাক্-বেশ-ভূষা অতি অকিঞ্চংকর 

ও তুচ্ছ মনে করিয়া পিতার গৃহ ছাড়িয়া চির- 

কালের জন্য বনবাদিনী হইলেন, বনের শাকভাত 

ও বন্ধলকে রাজপ্রাসাদের পধ্যাপ্ত ভেোগ-বিলাসের 

সামগ্রী অপেক্ষ। অনেক শ্রেষ্ঠতর আসনে স্থাপিত 

করিলেন। পিতৃদত্ত রত্রাভরণ শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ 

করিয্াই একে একে ছাড়িয়া রাখিয়। দিলেন। 

সেই সাবিত্রীর পবিভ্র-কুলোভ্তব! আধ্য-মহিলার! 

কি আজকাল একবারেই অধঃপতিত হইয়াছেন ? 

মহাভারতে সতীর আত্মত্যাগের মহিম। আর একটা 

গল্লে বিশেষ ফুটিয়! উঠিাছে। সে এক অলৌকিক 

পরমকরুণার ছবি ! কোনও পরমস্থন্দরী রমণীর, 

এক গলিত-দেহ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামী ছিলেন। স্বামী 

চলিতে পারেন না, বলিতে পারেন না- স্ত্বীকেই 
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তাহাকে সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়, 

খাবার শময় খাওয়াইয়। দিতে হয়, পরার সময় 

পরাইয়। দিতে হয়, সর্বদ| গলিতস্থানগুলি জলে 

ধৌত করিয়। পূব পোক। প্রভৃতি বাহির করিয়া 

ফেলিতে হয়-কিস্ধ তবু সেই রমণীর এভটুকু 

অধৈধ্য নাই, এতটুকু অসস্তোষ নাই! সাধবী পরম 

ফুত্ব পরমা গ্রহে রাতদিন তাহার সেব। করিতেছেন, 

গাপিন তীহার মুখের দিকে চাহিয়া সকল কষ্ট 

ভুলিয়। আছেন; এমন যে ছুরন্ত), সংক্রামক ব্যাধি, 

বাহ। ম্পশমাত্রর অনেক সময় অনেকের দেহ 

চিরকালের জন্য পৃতিগন্ধবিশি্ট, অসংখ্য জালা- 

যন্্ণাময় হইয়। যায়, সেই ব্যাধিকে ও ভ্রক্ষেপ ন। 

করিয়। রাতদিন আলিঙ্গন করিতেছেন--ভাবিয়। 

দেখ, কি কঠোর কর্তব্যসাধন--কি অলৌকিক 

ব্যাপার! কিন্তু কেবল ইহাই নহে, ইহার আরও 

মহত্ব আছে--শোন। সেই গলিত দুর্ভাগ্য 

লোকটার শরীরেই যে একমাত্র গলদ তাহ। নভে, 
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মনেও ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। তাহার সেই 

গলিত আবরণের মধ্যে যে অবিকৃত মনটা ছিল, 

তাহ। একদিন দেহাপেক্ষাও গলিত হইয়া! গেল? 
স্ত্রীজাতি স্বামীর মনটী পাইলেই স্থখী, সাধবী রমণী 

গ্রিয়তমের মনের নিশ্মলতারই একমাত্র ভিখারিণী__ 

কিন্ত এই পুণ্যবতী বম্ণীর সেই টুকুও একদিন 
হারাইয়। গেল। সেই গলিতকুষ্ঠরোগী একদিন 

এক বারবনিতার রূপে মুগ্ধ ও উন্মত্ত । এমন 

যে সাধবী স্ত্রী, যে তাহাকে নিজের স্থখ ছুঃথ 

তুচ্ছ করিয়াও সেব। শুশধা করিতেছে, নিজে 

পরম সুন্দরী হইয়াও তাহার গলিতবূপে চির- 

কাল মুগ্ধ রহিয়াছে, নির্বিকার অন্তরে অয্র।ন- 

বদনে যথ! তাহ! বহন করিয়া লইয়া! যাইতেছে, 

তাহার জন্যও তাহার মনে এতটুকু করুণার 

উদ্রেক হইল না, তিনি তাহাকে তখন বিষবং 

দেখিতে লাগিলেন। সতী স্বামীর সেই অবস্থা 

দেখিয়া অন্ুসন্ধানপূর্ধবক সকলই জানিতে পারি- 
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লেন। জ্াানিয়৷ কি অলৌকিক কাণ্ড করিলেন 

যখন দেখিলেন, কিছুতেই তাহার স্বামীকে সেই 

অবস্থা হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে, পরস্থ 

াহার জীবনীশক্তি সেই ললনার বিরহে দিন 

দিন নির্বাপিতপ্রায় হইয়। আসিতেছে, তখন এক- 

দিন স্বামীকে স্বন্ক£ঘ্ধ বহন করিয়! সেই দ্বণিত 

রমণীর নিকট লইয়। গেলেন, এবং আপনার সর্ধন্থ 

দিয়াও তাহাকে তাহার স্বামীর গতি প্রসন্ন হই- 
হার জন্য অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল 

যাত। হইবার হইল--এই করুণ ৪ অদ্ভুত দৃশ্য 
দেখিয়া সেই উভয় পাতকীই এক সঙ্গে উদ্ধার 

পাইয়া গেল! তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হুইল । 

সতীও বিজয়ডগ্ক। বাজাইয়| তাহার শ্বামীকে জয়- 

লন্ধ সামগ্রীর মত আবার ঘরে ফিরাইয়া! আনি- 

লেন। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এখন 

আশা করি, আমাদের ঘরের লক্ষমীগণ৪ এইবপ 

সংসারের সকল বিপদাপদ্ ও ছুর্ভাগ্যকেও এইবপ 
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ধৈধ্য ও আত্মসন্তে।ষ দ্বার! নিজ চেষ্টায় স্থুখের 

অবস্থায় পরিণত করিতে পারিবেন । বাস্তবিক 

স্থখ দুঃখ কাহারও অবস্থাগত নহে, মনোগত। 

স্থথ-ছুঃখ অবস্থায় নহে-_লোকের মনে । কেহ 

শাকানন খাইয়াই স্থখী-কেহ বা আবার রাজ- 

প্রাসাদে থাকিয়া স্থখী নহেন। পূর্বোক্ত রমণী 

সেই গলিত দেহ কুষ্ঠটরোগাক্রান্ত রোগীর সেবা 

শুশ্রষ। করিয়া যে স্থথ পাইতেন, কে জানে রাজ- 

প্রাসাদে রত্ুপালস্কে শুইয়। সহত্ত্র দাসদাসপীর সেবা- 

শুশ্রাষ! গ্রহণ করিয়াও অনেক ভাগ্যবতী ললন! সে 

স্থথ অনুভব করিতে পারেন কি না। স্থতরাং 

দেখ! যাইতেছে, ইচ্ছ। থাকিলে ও বুদ্ধি থাকিলে 

এবং স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিলে সকলেই 
সর্ববদ| সন্ভষ্ই থাকিতে পারেন । এ অবস্থায় কর্তব্য 

কাধ্য উপেক্ষা করিয়। ভাগ্যলন্ধ অবস্থাকে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য কর! ও তজ্জন্ত মনকে অস্থ্থী কর! 

কাহারও কর্বব্য নহে । 
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স্বীলোকের মন সন্তুষ্ট ও প্রশান্ত থাকিলে পরি- 

বারের অনেক উপকার হয়। ঘরের লক্ষ্মীর যদি 
সারাদিন মেঘাক্রান্ত আকাশের মত মুখটা ভার 

করিয়। বলিয়। থাকেন, তবে কোন্ পরিবার স্থখা 

হইতে পারে? পরিবারের লোক জন 'অসম্থষ্ 

থাকিলে, কোথায় দঃ বিশঙ্খলতা। উপস্থিত হয়? 

শয়নে, গমনে, রদ্ধনে, প্রতি গুহকাধো কোথাও 

কেহ স্থ পায় না। সুতরাং সুব্যবস্থ1, সুশৃঙ্খল এ 

*1রিবারিক সর্ববাঙ্গীন মব্শ চাহিলে, সর্বদ। যত্বু- 

পূর্বক অসন্তোষের ভাব মন হইতে দূর করিয়া 

দিতে চেষ্টা! করিবে। 
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পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শ্রমশীলতার 
প্রয়োজন অল্প নহে। পুরুষের যেমন বাহিরে শত 

কার্য আছে, স্ত্রীলোকের ও তেমনি ঘরের ভিতর 

শৃতকার্ধা রহিয়াছে । সেই সব কার্ধা না করিয়। 
আলন্তের প্রশ্রয় দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে। 

তাহাতে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ত্রিবিধ 

ক্ষতি হয়। রাতদিন গৃহকার্য্ে ব্যাপুত থাকিয়। 

পরিশ্রম করিলে, সেই শরীর সঞ্চালনে দেহ সুস্থ 
থাকে-_অ্রমশীলা রমণীকে রোগশোকে বড় আক্র- 

মণ করিতে পারে না, জরাজীর্ণ তাও শীঘ্র আয়ত্ত 
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করে না। সর্বদ| কাধে ব্যাপৃত থাকিলে মনও 

খুব প্রফুল্ল থাকে। প্রথম প্রথম কাধ্য করিতে 

একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কয় দিন পরেই সে 

ভাব চলিম্ব। যায়। অলসের মত বসিয়া থাকিলে 

মন ক্রমেই নিজ্জঁব হইয়া আসে এবং একটু 

একটু করিয়া খিটুখিটে হইয়া পড়ে । “আলম্য”” 
নামক পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আরও 

আলোচন। করিব। এখন এ সম্বন্ধে আর একট। 

প্রশ্নের আমাদিগের মীমাংন। করিতে হইবে। কেহু 

কেহ জিজ্ঞাস! করিতে পারেন, যাহার অবস্থ। ভাল 

অসংখ্য দাস দাসী আছে, তাহার গৃহকশ্ন না 

করিয়া বপিয়া থাকাতে কিছু আমে যায় কি? 

আমরা বলি, অবশ্থ যাদ্ন। দাস দাসীকে নিযুক্ত 

করিতে হয় কর, কিন্ত নিজে তজ্জন্ত অলস হইয়। 

রেগ শোক ও মনের অপ্রফুল্লত] নিমন্ত্রণ করিয়া 

আনিবে কেন? তোমার চারিটী দাস্ধাসী 

রাখিলে গৃহকশ্ম করিতে হয় না, সেস্থলে তিনটা 
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রাখিয়। আর একটার স্থলে নিজেকে নিয়োজিত 

কর। তাহাতে অর্থ-সঞ্চয়ও হইবে, মনও 

প্রফুল রহিবে | পরন্ধ গৃহ-কশ্মগুলি বেশ 

স্থশৃঙ্খলকূপে চলিবে। ঘরের লোকে ত্বাব- 

ধান ন। করিলে কোন্ গৃহ-কম্ম সুচারুরূপে সম্পঞ্ 

হইতে পারে? টাক। পয়সা আছে বলিয়াই তাহ। 

অনাবশ্ঠক ব্যর করিতে হহবে--তাহার কিছু 

অথ নাই। 
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শ্নেক্সী যত বেশো শ্রেহময়ী, তাহার চরিক্ 

তত বেশী উন্নত। পুরুষের শ্রেষ্ঠতার বিচার যেমন 

পু১ষক্কার দ্বার। করিতে হয়, নারীর শ্রেঠতার 

বিচার৭ তেমান বিনয়, সৌনন্ত, কোমলত। ও 

[ন্হশীলঙা1 দ্বার। হইয়! থাকে । কঠোরত।, নিষ্ু- 

রঙা, ক্রোধ, অহঙ্কার_-এই সব নারীর পক্ষে 

বড় ভীষণ। এপ্চলিতে আক্রান্ত হইলে নারীর 

নারীত্বই চলির়। যায়, স্থতরাং সকলকে স্নেহ ও 

প্রীতির চক্ষে দেখতে চেইছট। করিবে। গবীব 

দুঃখীর্দিগকে, এমন কি শক্রকেও কদাচ বিরূপ 

ভাবে দশন কর্পবে না। পরচুঃখ-কাতরত। 

৬১ 



কুললক্ষমী 

নারীকে বড় মহিমময়ী করে। কোন নিঃসহায় 
রোগীর কিংব। বিপদ-গ্রন্ত লোকের প্রতি যখন 

কোন রমণী কাতর-দৃষ্টিতে সেবা-শুশ্রষ। ও যত্বু- 
বর্ণ করিতে থাকেন, তখন তাহাকে কোনও 

স্বর্গের দেবী বলিয়াই মনে হয়। এই গুণটাতে 

রমণীর যত শোভা বদ্ধন করে, বোধ হয়, ত্রিতু- 

বনের সমস্ত রত্বালঙ্কারেও তত শোভ। হয় না। 

যত্ব-পূর্বীক ইহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্ট। করিবে। 

কেবল আত্মীয় স্বজন কিংব! স্বামী নহে- একমাত্র 

পতির শক্র ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তিকেই 

গ্রীতির চক্ষে দেখ। রমণীর কর্তব্য । 
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ন্ল্লেহশীলতার সঙ্গে সঙ্গেই অতিথি দেবার 

উল্লেখ করা কর্তব্য । স্বীলোকগণ যেমন সকলকেই 

প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, অতিথিকে তেমনি পরম 

যত্বে সেব। করিবেন । অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
অতিথি-€সব! রমণীগণের একটী শ্রেষ্ঠ কর্তবা বলিয়া 

বিবেচিত হইয়া! আমিতেছে। পাণু-সহধন্মিণী কুস্তী, 

দ[তাকর্ণ-মৃহিষা প্রভৃতি আধা-রমণীর। এই অতিথি- 

সংকাধ্যের চুড়ান্ত প্রমাণ দেখাইয়] ধন্য। হইস। 

গিয়াছেন। কুন্তীদেবা হুর্ববান। গঁষিকে তপ্ত মিষ্টালগ 

ভোজন করাইতে যাইরা হন্তক পুড়াইয়া ফেলিয়া- 
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ছিলেন, কর্ণমহিধী অতিথির আব্বার রক্ষার্থ 

স্বামি-সহ নিজহস্তে খড্গ গ্রহণ করিয়া আপন 

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুন্ত্রকেওড বিনাশ করিতে 

কুন্তিত হন নাই। অতিথি-সেব। মঙ্গলজনক এবং 

রমণার একান্ত কর্তবা না হইলে অবশ্ঠই তাহারা 

এতদূর অগ্রসর হইতেন না। আজকাল অনেক 

গৃহস্থের বধূকে অতিথি-সমাগম দেখিলে বিরক্ত 

হইতে দেখ! যায়। তাহার। হয়ত নারায়ণ স্বরূপ 

অতিথিকে গৃহদ্বারে দেখিয়া তেমন একট 

জিজ্ঞাসাবাদ করেন না, কখনও কখনও হয়ত 

তাহার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যও দেখান। ইহা! 
একান্ত নিন্দা ও ছুর্ভাগোর বিষয় । সর্বপ্রষত্তে এই 

নিন্দা ও দুর্ভাগ্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। 
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অতিথি-সেবার পরে দেবসেব। উল্লেখযোগ্য 

দবসেব। ও ত্রতপূজাদি স্ত্রীলোকের মনকে ধত 

পবিত্র ও শিশ্মল করে, তেমন আর কিছুতেই 

করিতে পাবে না । সারাদিনের উপবামের পর 

রমণীগণ যখন সচন্দন বিশ্বপত্রাদি লইয়া পুষ্পরাশির 

ভিতরে দেবারাধনাম় বসিয়। থাকেন, অথবা! নান। 

পূঙ্জোপচারাদির মধ্যে আপনাকে ব্যস্ত করিয়। 

তুলেন, তখন মনে হয়, এমন সুন্দর আর কিছু 

আছে কি? তখন তাহাদিগের মনে যে পবিজ্রভাব 

৪ অনির্বাচনীয় আনন্দের বিকাশ হয়, 1 কে 
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বুঝিবে ? বঙ্গীয় ললনাদিগের নিকট আমি অনুরোধ 

করিতেছি, তাহারা যেন একবার এই আনন্দ- 

লাভের চেষ্টা করিয়া দেখেন। আমাদের 

বালিকা-ব্রতের ছড়াগুলি এবং মঙ্গলচণ্ডী, সত্য- 
নারায়ণ ও অন্থান্ত স্ত্রীব্রত্তের কথাগুলি ঝড়ই 

সুন্দর ও উপদেশপুর্ণ। সে নকল পড়িতে পড়িতে, 

শুনিতে শুনিতে ও উচ্চারণ করিতে মনে যে কি 

এক স্বর্গীয় ভাব আগিয়! উপস্থিত হয়, তাহা! সেই 
পাঠিকা, শ্রোত্রী ও উচ্চারণকারিণী ভিন্ন অন্যের 

বুঝিবার সাধ্য নাই । আমা'র পাঠিকাগণের মধ্যে 

যেননকলেই একবার সেই ভাবাস্বাদন করিতে 

যত্ববতী হন! আধুনিক শিক্ষিতা নব্যরমণীদের মধ্যে 

অনেকেই আজকাল দেব-সেবার কাছ দিয়াও 

যান না, কখনও কিছু ব্রত পৃজাদি উপস্থিত হইলে 

তাহ! পৃজক ত্রাঙ্ষণ দ্বারাই কোনও রূপে সম্পন্ন 
করিয়া লয়েন-__ইহার অপেক্ষা ছুর্ভাগোর বিষয় 

আর কি হইতে পারে! দেবগণ যেন আজকাল 
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আমদের প্পাতিক্ষার্থী একদল অপরিতাজ্য গল- 

গ্রভ-্বব্ূপ হই পড়িয়াছেন। তীাহাধিগকে ছাড়ি- 

তে পার খায় না, আবার আনর যত করিয়। 

রাখিবারও প্রবুন্তি নাই । ইহ! যে কেবল ক্ষতি- 

জনক তাহ] নহে, মূর্থতামূলকও বটে। তাহার। 

বদি একবার কায়মনোবাক্যে ভক্তিভরে দেবতাকে 

ডাকিতে পারেন, তবে বুঝিবেন যে, এই দেব- 

সেবায় যে ক্ুধ, যে শাস্তি ও যে আনন্দ নিহিত 

আছে, তাহ তাহাদের দত্বুলঙ্কারে, ভোগ-বিলাসে 

ব। নাটক-নভেলে নাই। তাহার একবার পরীক্ষ। 

করিয়া দেখেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। 
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অসতিথিসেব। ও দেবমেবার পরে পরিজনের 

সেবাশুশ্রধার কথাও উল্লেথযোগ্য। কেবল 

পরিজনের (কন, আপন, পর, শত্রু, দিত্র, সক- 

লেরই সেবা-শুশ্বষ করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য । 

সেবা-শুশষ। শ্রীলোকের| যেমন করিতে পারেন, 

পুরুষেরা তেমন পারেন না। এজন্ভ সেব-শুশষ! 
প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরই কাধ্য বলতে হইবে! 

স্বামীর সেবা, শ্বশুর-শাশুড়ীর দেবা, ছেলেমেয়ে- 

দের তত্ব বধান_-এইগুলি না করিলে স্ত্বীলোক- 

দিগের স্্রীত্ব ঘুচিয়া যায়। এগুলি পালন করিলে 
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আমাদের জর হ তাহাদিগের অক্ষয় স্ব্গলাভ 

হইয়। থাকে। বস্ততঃ, পরিজনের সেবা শুশন।ই 

স্ীলোকের গাঁ প্রায় পনর আনা অংশ সর্বদ। 

জুডিদা রাখে, দুষ্ট হয়। সুতরাং যাহাতে স্রচার- 

রূপে ও অল্প সময়ে এই কর্ঠবাটী সদাসর্বাদ1 পালন 

করিতে পার, তাহার জন্য সাধা।নু রূপ চেষ্ট। করি 

শযাগত রোগীর নিকটে শুশযাকারিণী 

্ীলোকের মত বন্ধু আস নাই। তাহার। দে 

(কবল ভ।ল শুশষা করিতে পারেন, তাহা নে, 

তাহাদের স্সেহমমভাপূণণ ন্িপ্ধ কান্তি (দখিলেই 

গীড়িতের মনে যেন কি এক অনির্বচনীয় শাছি, 

স্থণ ৪ ভরসার ছবি আলিয়। উদয় হয়-হাহাতেই 

"গাহার রোগঘন্ত্রণার "সর্জেক কমিয। যায়। হহ| 

'অপেক্ষ। রোগীর 'আর অধিক কি প্রার্থনীয় হইতে 

পরে? 

পরিবার, প্রতিবেশী, এমন কি পরিচিত 

কোনও ব্যক্তির রোগ শোক উপস্থিত হইলেই, 
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কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক ন। থাকিলে, তাহাদের 

শুঙগাঘা করনে অ্রনূর, হইধেস৯ স্্রীলোকগণ সকল 
ব্যক্তির নিকটিশনসকে রি *ইইট্টত পারেন 
ন।--যা”র তার নিকটে-- গমনস্চকর্ধ 2 তাহাদের 
উচিত নহে । এ অবস্থাধ তাহাদে র5সক্জ1-শুশ্বঘার 

উপযুক্ত পাত্র কে, তাহ! তাহাদের শ্বশুর-শাশুড়ী 
ও স্গামীই নির্দেশ করিয়! দিবেন | আমাদের মতে 

এমত স্থলে স্বামীর অনুমতি লওয়াই সর্বতোভাবে 

শ্রেষ্ট । গীড়িত ব্যক্তির নিকটে যাইবার কোনও 

বাধা না থাকিলে, শক্র বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ 

করিও না। আমরা অনেক সময় এমন দেখিয়াছি 

যে, অনেক স্ত্রীলোক ঝগড়। করিয়া! ভাম্করবধৃ 

দেবরবধূ ও ননদ প্রসৃতিকে রুগ্রাবস্থায়ও জিজ্ঞান। 
করেন না। ইহারন্যায় জঘন্য ব্যবহার বুঝি আর 

নাই। পরিবারের লোক পীড়িত হওয়! মাত্রই 

তাহার সহিত শক্রপন্বন্ধ একবারের পরিত্যাগ করিবে 

__স্্ীপুরুষ উভয়ের জন্যই হিন্দুশাস্স্ের এই নীতি। 
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সৌজন্য 
ভনজ্জ।, বিনয় ও গাস্তীধ্য প্রভৃতির মত সৌজন্য ও 

স্ত্রীলোকের একটা প্রধান ভূষণ । লোকের মনো- 
হরণার্থ ইহার তুল্য ব্রদ্ধাপ্প আর নাই। স্বীলোক 

স্থন্দরী হউন, বিনীত। হউন ব1 গম্ভীর হউন,কিস্তু 

ধ্দ লোকের সহিত সৌজন্ত সহকারে ব্যবহার 

করিতে নাপারেন, তবে কিছুতেই লোকের আদর 

৪ প্রশংসালাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে 

স্থন্দরী, বিনীতা ও লজ্জা শীল। ন1 হইয়াও অনেক 

রমণীকে এই লৌক্জন্তের জন্য লোকের মনস্্ষ্ট 

করিতে দেখা যায়। স্থতরাং পরিবারের প্রিক্পান্্রা 
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হইতে হইলে, এই গুণটাকে যত্বুপূর্বক অর্জন 
করিতে হইবে । প্রত্যেকের প্রতি ভদ্র, মিষ্ট ও 

শান্তশিষ্ট ব্যবহারকে সৌজন্য বলে। যাহাকে যে 
কথা কহিবে, খুব প্রিয়বাক্যে বলিবে। প্রিয্নবাদিনী 

হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ বান্নীয়। মুগরা 

স্্রীলোককে প্রায় কেহই ভালবাসে না। প্রিয়- 
বাকো, প্রিয় ভাব-ভঙ্গির সহিত সকল কথার উত্তর 

দিলে, সকলেই সন্থষ্ট হয়। পরিবার রক্ষার্থে 

স্্ীলোককে সর্বদাই এই "গুণটীর ব্যবহার করিতে 

হইবে। মনে মনে শক্রতা বা বিদ্বেষ-ভাব রাখিয়া 

যদি মিষ্টবাক্যে সকলকে তুষ্ট রাখিতে পার, তাহা 

হইলেই বা ক্ষতি কি? তাহাতে পরিবারের 

অনেক কলহ, অনেক বিবাদ ও অনেক অশাস্তি 

দরীভূত হইয়। যাইবে-_ইহ1 ঠিক জানিও। 
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এহ সকল গুণগ্ামের উল্লেখের পরে, 
একট। সাধ।রণ গুণলাভের জন্য পাঠিকাদিগকে 

অনরোধ় করিব। হার নাষ কর্তব্য জ্ঞান। যখন 

কোন কাধা উপস্থিত হইবে, তখনই বিবেচন! 

করিয়। দেখিবে, নেস্থলে তোমার কি করা উচিত, 

এই কাধ্য সন্ধে তোমার উপর স্ত্াপশ্মের কি 

দাবী কাছে? হুজুগের শ্রোতে বা দশজনের 

অনুরোধে-অন্থুনয়ে বা আপন স্বার্থসদ্ধির নিমিত্ত 

সেই কর্তব্যপথ হইতে কখনও বিচলিত হছও 

ন।। কোন একট! গুরুতর সমস্য। উপস্থিত হইলে, 
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সে স্থলে তোমার কি কর উচিত, তাহা বুঝিতে 

পার ন। বলিয়া, নিজের মতলব মত কিছু করিও 

না। বিবেচন। করিয়া দশজনকে জিজ্ঞাস। করিয়া, 

স্ত্ীধশ্মের উপদেশ লইয়া যাহা! ভাল বোধ 

কর, তাহাই করিও । একবার কর্তব্যজ্ঞান লাভ 

করিতে পারিলে, কিছুতেই আর তাহা হইতে 

বিচলিত হওয়া উচিত নহে--তাহাতে যতই কেন 

স্বার্থলিদ্ধির ব্যাঘাত হউক না-_ক্ষতি কি? পরি- 

ণামে কর্তব্য পালনের অবশ্যই জয় হইবে_-সেই 

জয়ের জন্য প্রতীক্ষ। করিয়। থাকিবে । 
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ত্ানর। এতক্ষণ স্ত্রীলোকের অনেক গুণের 

কগ!। বর্ণন। করিয়াছি, কিন্তু আলোকের ষেস্টা 

সন্দপ্রধান গুণ, স্ীলোকের যেটা সর্বপ্রধান ধর্ম, 

তাহার কথ! এখনও কিছু বলা হয় নাই। এই 

পুস্তকে "পরিজনের প্রতি কর্তব্য” অধায়ে সেই 

কথ! যথাসস্তব বণিত হইবে; এখন এইস্থানে, 

আমি আমার কোন আত্মীয়ের গ্রন্থ হইতে, সেই 

সম্বন্ধীয় কয়েকটা কথার উল্লেখ করিব। 

নানাশাস্ত্রবিদ স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী 
মহাশয় তাহার “আধ্যধশম্ম-তত্ব' নামক একখানি 
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অতি উতকুষ্ট গ্রন্থে স্্লোকদিগের এই ধর্ম সম্বন্ধে 

লিখিয়াছেন ;-- 

“বিবাহিত। স্ত্রীর একমাত্র পাণিগ্রাহক পতির 

সহিত যে ধর্মাভগত মংযোগ, তাহাকেই সতীত্ব- 

ধম্ম বল। যাইতে পারে । পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নর- 
নারীই এই সতীত্বধম্মের গৌরব করিয়া থাকেন। 

যাহার। 'প্রবুত্তির ছুজ্জয় শাসনে পদম্থলিতও হয় 

তাহারাও এই মহাধম্মের অগৌরব করিতে সাহস 

পায় না। বিশেষতঃ শাস্্ সতীত্ব-ধম্মকেই রমণী- 

গণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধম্ম বলিরা কীর্তন করিয়াছেন। 

অতএব সতীত্ব-রত্ব-হীনা নাকী দূপবতী হইলে? 

কুৎসিতা এবং ধনবতী হুইলেও কাঙ্গালিনী। আর 
নিতান্ত দীন-হীন। কুরূপ। নারীও সতীত্ব-রত্বে বিভৃ- 

ধিতা হইলে তিনি পরমা সুন্দরী ও মহাধনবতী 

বলিয়। সম্মানিতা হইয়! থাকেন । এই সতীত্ব-ধন্মের 

অপার মহিম।। অধিক কি বলিব, ইনি মুতের 

জীবনদানে সক্ষম | সতীর বাক্যে অগ্নির দাহিকা- 
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শক্তি শীতলতা ধারণ করে। পুরাণশাস্ত্রে তাহার 

ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত বর্তমান থাকিয়৷ সত্বীত্ব-ধশ্মের 
গৌরব ঘোষণ। করিতেছে । এই সতীত্ব-ধশ্মের 
প্রভাবে সতী সাবিত্রী মৃত পতি সতভ্যবানের 

পুনজ্জীবন দানে সক্ষম হইয়াছিলেন। নারীকুল- 

ললাম সাবিত্রীর সেই পবিত্র ঘটন। স্বদূরবস্তী 
অতীতের নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেও 

তাহার ম্বগীয় জ্যোতি আজিও আর্ধযনারীর ধশ্ম- 

শ্রবণ হৃদয়কে প্রতিভা।নসত করিয়। রাখিযাছে। 

আজিও আধ্যনারী'গণ সতী সাবিত্রীর পবিজ্র নামে 

ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন। তাহাদের বিশ্বাস, 

তাহার সাবিশ্রীব্রত যথাবিধি উদ্যাপন করিতে 

পারিলে ভবিষ্যত্জন্মে সতী সারধবী হইয়া ভূভারতে 

জন্মগ্রহণ করিবেন এবং পতির সহিত অবিচ্ছেছে 

নিতানন্দ সস্তোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। 

আধ্যনারী সাবিত্রী-ব্রত ব্যতীত আরও 

অনেকগুলি ব্রতানুষ্ঠান করিয়। থাকেন; সে পকল 
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কেবল পতি-সৌভাগ্য কামন1 এবং চিরজীবন্্ পতি- 
প্রেমাধীনতা ও পতিসহ অবিচ্ছেদে জীবনাতিপাত 
উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। যাহার হিন্দু 'স্ত্রাগণের 

ব্রতোপবাসাদি উপলক্ষ করিয়া তাহাদিগকে 

কুনংস্কারাপন্ন বলিয়া নিন্দ। করিয়া থাকেন, আমি 

তাহাদিগকে অনুরোধ করি, তাহারা আত্মণকুসংস্কার 

পরিহার করিয়। সরল মনে হিন্দুরমণীগণের অনুষ্ঠিত 

ব্রতের উদ্দেশ্য ও কামন! সকল অবগত হইতে চেষ্টা 

করুন, তৎপরে যদ্রি নারীগণ নিন্দাভজন হন, নিন্ন। 

করিবেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তির 

কারণ থাকিবে না । নচেৎ না জানিয়া শুনিয়া 

তাহাদিগের প্রতি এতাদৃশী অবজ্ঞ। প্রদর্শন করা! 
নিতান্তই বিবেচনার কাধ্য বলিতে হইবে । 

আর্ধ্যনারীগণ, একমাত্র পতিকেই যথাসর্বস্ব 

জ্ঞান করিয়। থাকেন। যদি তাহার! পতির প্রেম- 

ধনে ধনী হন, তবে সংসারে শত দুঃখ দারিদ্র্যের 

নিষ্পীড়নেও কিছুমাত্র ভীত ব। ক্রিষ্ট হন না। সে 
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সকল সাংসারিক জ্বালা ও যন্ত্রণা হাম্তমুখে সহ্থ 

করিতে তাহার চিরাভ্যন্ত। সতী নারীর গৃহ, 

লক্ষ্মীর আশ্রয়স্থান। দেবতারাও সতী-সংসর্গ শ্লাঘ- 

নীয় মনে করেন। ত্রিতাপতাপিত মানবের ভাগ্যে 

ঘদ্দি সতী-সংসর্গে ক্ষণকালও অবস্থিতির স্থবযোগ 

ঘটে, তবে শতার পাবত্র সহবাসে তাহার সমস্ত 

ক্েশ বিদূরিত হয়। সতার সহবাস যে কিরূপ স্থথের 

অবস্থা, তাহ। বর্ণনায় উপলন্ধি করা যায় না। যদি 

সৌভাগ্যক্রমে কেহ তাদৃশ সম্পদ্ লাভ করিয়] 

থাকেন, তবে কেবল তিনিই তাহার মাধুধ্য 

হাদয়ঙ্গম করিমাছেন। 

হিন্দুর পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ অসংখা সতী- 
নারীর পবিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ । রামায়ণে যখন 
আমর! সীতা-চরিত্র পাঠ করি, তখন সেই স্বভাবের 

প্রিয় হুহিতা! আমাদের মানস-নেত্রের সম্মুখে পবিস্্র 

জ্যোতিতে উদ্ভানত হইয়া দণ্ডায়মান হুন। 

আমর! তাহার অলৌকিক বূপমাধুরী, অমানুষী 
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সরলতা, অতুলনীয় সহিষ্ণুতা এবং অনন্থমাধারণ 
প্তান্থরক্তি, শ্েহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ 

সমূহ দর্শন করিয়া! আত্মহার। হইয়। যাই । আমাদের 

অহস্কত মস্তক ধীরে ধীরে অবনত হইয়া সেই 

পবিত্র মুগ্তির চরণভলে লুন্তিভ হইয়। পড়ে । অন্ততঃ 
মুহ্র্তের জন্য আমর! এই পাপপূর্ণ পৃথিবীর কথা 

ভূলিয়৷ যাই। স্বর্গীয় সৌরভ অন্তরাত্ম। পরিতৃপ্ণ 

হইয়] যায় । ভক্তি প্রেমের বিমল শোতে মানসিক 

পাপ কলঙ্ক বিধোৌঁত হইয়া! যায়। সতীর কথায় 
সভীর আচরণে পাখিব পঙ্কিলতার সংশ্বব নাই, উহ! 

সর্বদা দেবভাবে পূর্ণ । রামায়ণ হইতে সীতাদেবীর 

শ্রীমুখ-বিনিঃস্থত দুই একটা কথ। উদ্ধত করিয়! 

প্রিয় পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি, 

দেখিবেন তেমন অবস্থায় পড়িয়! তেমন ভাবের 

কথা আধ্যনারী বাতীশ আর কাহারও নিকট 

প্রত্যাশা কর। যায় ন1। 

প্রজারশ্রনানরোধে কুর্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র 
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প্রাণপ্রিয় জানকীকে নিতান্ত পৃতচরিত্রা জানি- 
মাও নির্বাসিতা। করিয়াছিলেন । সেই রাজনন্দিনী 

রাজবধূ আজি একাকিনা বনবাপিনী হইতেছেন। 
শ্রামের অন্থুজ শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সীতাকে ভাগীরথীর 

পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়। সম্মুখে বিষমুখে দণ্ডায়- 

মান। তিনি কিনতে সরলহদয়। পতিপ্রাণ। রাজ- 

মহিষীকে জ্যেষ্ঠের এই নিষ্ঠুর আদেশ জানাইবেন, 

এই ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিমাছেন। বাম্প- 
বারিতে লক্ষণের নয়নএগল অভিষিক্ত হইয়া 

উঠিয়াছে। শোকাবেগে ক্রোধ হইয়া আসি- 

তেছে। লক্ষ্মণ শূন্তনয়নে সীতার শ্রীচরণের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়! রহিয়াছেন। জানকী প্রাণের 

দেবর লক্ষণের ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থ। দর্শন করিয়! 
কোন অভাবনীয় বিপদাশন্কান আকুল হ্ইয়! 

উঠিয়্াছেন। তিনি লশ্্পণকে বলিতেছেন, লক্ষ্মণ ! 

বল, অকম্মৎ তোমার এইরূপ বিষম ভাবাস্তর 

উপস্থিত হইল কেন? বলি, আধ্যপুত্রের ত 
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কোন অমঙ্গল সংবাদ পাও নাই? সীতার এই 

বক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ আর ধেধাধারণ করিতে 

পারিলেন না; থে আধ্যপুত্র তাহার প্রতি রাক্ষসের 

হ্যায় শিুর ব্যবহার করিয়াছেন, শীভার প্রথমে 
ভাবন। সেই আধ্পুভ্রের অশুভ সংবাদ। তিনি 

সরলার গেই মরল বাকা শুনিম। উচ্চৈঃশ্বরে রোদন 

করিয়! উঠিলেন। তখন তিনি সীতার নির্দন্ধাতি- 

শম় অসুরোপে স্বরূপ কথ। বলিতে বাধা হইলেন। 

বলিলেন, আধ্যে 1 দুরাচার লক্ষ্মণ, আধ্য রামচন্দ্রের 

আদেশে আপনাকে বাল্ম।কির হপেোবনে নির্বব।- 

দিত! করিতে আমিনাছে ;ঃ এই সেই তপোবন। 

শুনিঘ়। সীতার মস্তক খুরিয়া গেল; চক্ষু আবার 
হইয়। আসল 7; তিনি কাপিতে কাপিতে ভূমিতে 

পড়িয়। গেলেন । ঠৈতন্ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তৎ- 

পরে লক্ষণের শুশ্গষায় চৈতন্ত লাভ করিলেন। 

তখন তিনি লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়। কহিলেন, লক্ষ্মণ ! 

কি অপরাধে প্রভু আমায় নির্বাসিতা করিলেন ? 
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লক্ষ্মণ কহিলেন, আয্যে ! যাঁদ চন্দে দাহিক! শক্তি, 

আ'গ্রতে শীতলত। শক্তি সম্তাবিত হয়, তথাপি আপ- 

নার নিম্মল চরিত্রে দেষম্পর্শ সম্ভাবিত হয় ন|। 

আধ্য ঝামচন্দ্র আপনাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্বন্ব ভাবা ও 
একান্ত পতিত্রত। জানিয়া ও, কেবল প্রক্কতি-রপ্রনাজ- 

রোধেই, রাজধাশা হহতে নিক্ষাশিত করিয়াছেন । 

শুনিরা সাতার অন্তরাক্মা এন্তলাভ করিল $ হদ- 

ঘের আনন্দ মুখরর্পণে প্রতিফাপিত হইল । তিনি 

বঁপলেন, লঙ্মণ! আম থে প্রভু চরণে কে।নএ 

অপরাধ করি নাই, আমি যে বিনা দোষে 

পরিত)ক্ত। হইলাম, হহাহ আমার পরম সৌভাগ্য । 

আজ যাঁদ কোনও দোষের জন্য আধ)পুল্র কর্তৃক 

এইরূপ নিগৃহীত হইতাম, তবে এ কলখ-জীবন 
রাখিরা পৃথিবীকে কলক্কিত। কগিতাম না। 

আমার আরও স্থখের বিষদ্ব এহ যে, তিনি 

প্রকুতি-রঞরনানুরোশে আমাকে পধ্যন্ত পণিত্যাগ 

করিতে কুগ্তিত হন নাই । প্রজারঞ্চনই রাজার 
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প্রধান ধন্ম । আমার প্রাণেশ্বর যে সেই রাজধর্শ- 
প্রতিপালনে এইরূপ সঙ্কট স্থলে সমর্থ হইয়াছেন, 

নারীর পক্ষে ইহ! হইতে আর গৌরবের বিষয় 
কি হইতে পারে ? লক্ষ্মণ ! অভাগিনীর অনৃষ্টে এই- 
রূপ দুল পতিনৌভাগ্য ঘটিলেও আনি যে দুঃখ- 

সাগরে পতিত হইলাম, তাহার কুল দেখিতেছি না। 

লম্্ণ! আমার অদৃষ্টই এই দুঃখের হেতু, ইহাতে 

প্রভূর বিন্দুমাত্র দোষ নাই। বিধির ইচ্ছাই 
সর্ববদ1] বলবান্» ভবিতব্য খণ্ডন করা মন্থষ্যের 

সাধাতীত। আমি এই বনবাসজনিত ক্লেশকে কিছু 
মাত্র গণনা করি না । প্রভুর চরণ-সেবা করিতে 

পাইলে দাসী ইহা হইতে শতগুণ কেেশকেও 

গ্রাহা করে না । যাহ! হউক, তুমি প্রতুকে আমার 

এই ভিক্ষা! জানাইও যে, আমি তাহার পত্বীরূপে 

বিলঞ্জিত। হইলেও প্রজা-রূপে তাহারই অধিকারে 

অবস্থিতি করিব। ন্ুতরাং তাহার সহিত আমার 

সম্বন্ধ ঘুচিতেছে না । আমি এই নিঞ্জন বনে 

৮৪. 



সতীত্ব 

অবস্থান করিয়াও যদি তাহার কুশল সংবাদ 

জানিতে পাই, তবেই অমি স্থখী। অতএব সামান্ত 

প্রঙ্গার ম্যায় আমি যেন রাজকুশল জানিতে পাই । 

ইহাতে যেন সাত। বঞ্চিত ন| হয়, এই করিতে 

বলিও। ইত্যাদি হত্যার্দি অনেক কথ। আছে। 

এমন সাধবী সতী নারী ধরাধামে ছুলভ। 

ভারতের যে কোন সতী রমণীর চরিত্র আমর। পঠ 

করি, তাভাতেই মুগ্ধ হইয়া যাই । সতীর চার 
এইবূপ স্বগণুয় মাধুধ্যে পরিপূর্ণ বলিয়াই শাস্ত্র 
সতীস্বের এত মাহাত্ম্য বন করিয়াছে । 

এ দেশীর আধ্যনারীগণ যে সতীত্বধশ্মকে 

প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় পদার্থ মনে করিতেন, সতী-দাহ 

ও জহর-ত্রত তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ। পির 

মৃত্যুর পর জীবিত পত্বী সেই মত্ত পতির সহ 

এক চিতায় আত্মদেহ আগ্রহের সহিত ভন্মীভূত 

করার দৃষ্টান্ত আধ্যনারী ব্যতীত পৃথিবীতে 
আর কেহ প্রদর্শন করিতে সম হন নাহ, 
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পতিই যে সতীর প্রাণ, এই দৃষ্টান্ত ভাহারই প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। যদিও কালক্রমে সভীদাহের পক্ষপাতিত। 

মনুব্যকে একান্ত অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং 

সেই অন্দীভূত অবস্থায় মানত অনেক স্থলেই সতীর 
অনিচ্ছ। সব্বেও তীহাকে স্বর্গপ্রাপ্ি প্রলোভনাদিতে 

লুন্ধ করিয়! চিারোহণ করাইত, তথাপি মুক্তকঠে 
স্বীকার করিতে বাধা হইব যে, তৎকালে প্রকৃত 

মতীর৪ অভাব ছিলনা । অনেক রমণীই পতির 
মৃতার পর বন্ধু বান্ধব কতৃক নিবারিত হইয়া 

স্বেচ্ছাপূর্ববক হান্তমুখে নববিবাহিতা যুবতীর 

বাসরশধ্যার ন্তায় মুত পতির পার্খে এক চিতায় 

শয়ন করিতেন এবং প্রজলিত অনলে দগ্ধীভূত 

হইতে হইতে সতী স্বয়ং হুলুধ্বনি ও আনন্দস্থ5চক 
গান করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিতেন। 

এইরূপ ভাবে নতীদাহের বিবরণ অনেক মহামন! 

সত্যবাদী ইংরেজও যুক্তকে স্বীকার করিয়াছেন 
এবং আপনাদের স্মরণ-পুস্তকে এই স্বেচ্ছারুত 
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সতীদাহের বিবরণ পিখিঘ! গিয়াছেন। পুস্তকের 
কলেবর একান্ত বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে বশিম্কা এরূপ 

বিবরণ এস্থলে দৃষ্টান্তুরূপে উদ্ধৃত করা গেল না। 

কেহ অনুসান্ধিৎস্থ হইলে অনায়ামেই তাহার শত 

শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। 
অপর জহর-ব্রশু। ইহাও আধ্যনারীদিগের 

সত!ন্বের ও আম্মগৌরবের জগস্ত দৃষ্টান্ত। কোন 
দেশ শক্রকতুক আক্রান্ত হইয়। পরাতি 5 হইলে, 

সেই দেশের রমণীগণ যখন শুনিতে পাভতেন, 

তাহাদের পতিপুজ্রাদি যুদ্ধ নিহত হইয়াছেন 

দেশ শক্র করুক অধকৃত হইয়াছে; হ্ুখনই 

তাহার। সকলে একত্র হইয়া প্রকাণ্ড চিত। প্রস্থত 

করিয়। প্ুজ্ঞাপিত করিঙেন এবং নঠীত্বপ্রকাশক 

গাথ। গাহিঠে গাহিতে সেহ জলম্ত অনলকুণে 

ঝম্প প্রদ্[ন করিয়া প্র/ণত্যাগ করিতেন। শক্র 

তাহাদের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত কর! 

দু'রে থাকুক, তাহাদের ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ 
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হইত ন।। সিংহী যেমন শৃগাল-স্পর্শকে অসহ ও 
অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারাও পরপুরুষ সংসর্গকে 

সেইব্প জ্ঞান করিতেন। এ ত গেল পূর্বকালের 

কথা । সে দিন ভারত-সম্রাটু আলাউদ্দিন যখন 

চিতোর নগর আক্রমণ করিয়া অধিকৃত করিলেন, 

তখন রাজ্জপুতানার মহারাণ। তীমসিংহের প্রধান 
মহিষী পদ্মিনী দেবী সপত্বীগণে পরিবেষ্টিত। হুইয়। 

প্রজ্ঘলিত অনলকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান পূর্বক প্রাণত্যাগ 

করেন। দেশের সমস্ত ক্ষভ্রিয়। রমণীই মহারাজ্জীর 

পদান্থনরণ করিয়াছিলেন। রাজমহিষী পরম নুন্দরী 
রমণী ছিলেন। তাহাকে হস্তগত করার উদ্দেশ্টেই 

আলাউদ্দিন চিতোর নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। 

রাজধানী অধিকৃত হইলে পর বিজয়ী আলাউদ্দিন । 
অতি উৎসাহের সহিত রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়৷ 

যখন দেখিতে পাইলেন, মেই বিলাসকানন আনন্দ 

ধাম মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, সেই নারী- 
নিকুঞ্ত আজি আর্ধ্যনারীর সৌন্দধ্যধাম দেহপুঞ্জের 
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সতীত্ব 

শেষ পরিণাম ভকম্মরাশিতে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন 

যেন আলাউদ্দিন শুনিতে পাইলেন, সেই শ্বশান- 

ভূমি দন্ত বিকাশ করিয়৷ কামচর আলাউদ্দিনকে 

উপহাস করিতেছে । তখন আলাউদ্দিনের হৃৎ" 

কম্প উপস্থিত হইল; তিনি আর তথায় ক্ষণ- 

কাপও তিষ্ঠিতে পারিলেন নাঁ। ভগ্নান্তঃকরণে এই 

ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ধন্য আধ্য- 

নারীর সতীত্ব !-__ধন্ত তাহাদের বীরত্ব! তাহার! 

ভারতসমতাটের অতুল এশ্বধ্যের ও অগ্রতিহত 
প্রতাপের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান করিলেন না। 

তাহার যখন জানিতে পারিলেন, আপনাদের 

স্ব'মী পুক্র ভাই বন্ধু যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তখন 

যজ্জীয় স্বৃত কুকুরের ভোগ্য কর অসঙ্গত মনে 
করিয়। প্রাণের মায় তাচ্ছীল্য করিয়! আত্মসম্মান 

রক্ষা কৰিলেন। 

ইহ! আমাদের স্বকপোলকল্িত নহে; 

মহাত্মা টড. সাহেবের স্বহস্তলিখিত রাজস্থানের 
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কুললম্ষ্ী 

ইতিবৃত্তে গৌরবের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়া রহি- 
মাছে । ইতিহাসে ধাহাদের বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞ 

আছে, তাহার] এই সকল বিবরণ অলীক, কলিত 

বা অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে কখনই সাহস 

পাইবেন 'মা। তঘে ঘোর বিদ্বেষী ও হত্তি- 

মুর্খাদিগের কথা স্বতন্ত্। 

১ তে 



স্পীলোকের চোষ 





স্ত্রীলোকের দোষ 

ক্কিকি গণ থাকিলে স্ত্রীলোকের! প্ররূত 

কুললক্ষী হইতে পারেন, তাহা দেখান হইল। 

এইবার কি কি দোষে তীহার্দের সেই অবস্থা- 

লাভের অন্তরায় ঘটে, তাহ। সংক্ষেপে দেখাইব। 

স্ত্রীলোকের দোষ দ্বিবিধ। পূর্বে যে সকল 
গুণের কথ। কহ! হইল, তাহাদের কোন কোনটার 

অভাবই কোন কোন স্থলে এক একটা দোষ; 

এতদ্যতীত কতকগুলি মৌলিক দোষও আছে। 

প্রথম জাতীয় উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে 

পারে 'সত্যবাদিত।* একটা গুণ, কিন্ত ইহার অভাব 

৯৬ 



কুললক্ষ্মী 

'অসতাবাদিতাই” একটী দোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর 

দোষগুলি ঠিক এইরূপ গুণের অভাবজাত নহে। 
তাহারা মৌলিক ; যথা-কলহ, বিবাদ, পরনিন্দা, 

পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি । 

এই প্রথম জাঙায় দোষগুরল পরিহার করিতে 

হইলে, ধমশীদিগকে উহ্থার বিপরীত গুণগুপিকে 

বিশেষভাবে অভ্যাস করিতে হইবে, তবেই দোষ- 

গুলি আপনা হইতে অন্তহিত হইয়া! যাইবে, কারণ 

দোষগুলি এই সকল গুণগুলির অভাব ব্যতীত 

আর কিছুই নহে। গুণগুলির যদ্দি অভাব না 

ঘটে, তবে দোষগুলির অস্তিত্ব অসম্ভব। 

দ্বিতীয় প্রকার দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে 

হইলে কঠোর সংযমের আবশ্তক। নিজের মনকে 

সর্বদ। শাসনে রাখিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে যত্তবপূর্ববক 

সেই সব দোষগুলিকে সব্ব্দা দূর করিবে। 
আমরা নিয়ে এই উভয় প্রকার দোষগুলির 

কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। 

০৪ 



অলসতা 

আলম্ত পুরুষের পক্ষে যেমন নিন্দনীয়, 

স্বরীলোকের পক্ষেও তদ্রণ। অলন স্ত্রীলোক 

কখনও গৃহের শ্রীবুদি সাণ করিয়। পরিবারের 

মনোরঞ্জন করিতে পারে না। স্ীলোকগণ যদি 

অলস ন| হঠয়। খুন কম্মক্ষম হন, এবং সর্বদা 

প্রশ্রম সহকারে পরিবারের সেব।-শুত্রঘ। করেন, 

তবে বোধ হম্ম আজকালকার এই শ্বশুর-শা শুড়ী- 
পের বধূ-বিদ্বেষ এবং বধৃদের শ্বশুর-শাশুড়ী-বিদ্বেষ 
অনেকট1 কমিয়া যান। অনেক স্ত্রীলোককে 

দেখ। যায়, শুধু রন্ধান করিলেই আপনাদের কর্ধ- 

ব্যের এক রকম চুড়ান্ত হইল, বলিয়া মনে 
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কুললক্ষ্মী 

করেন--কেহ কেহ বা! তাহাকেও বড় একটা? 

কর্তব্যের মধ্যে ধরেন না। আজকালের বড়- 

লোকের কন্যার। প্রায়ই একটু বিলাশী, এবং কাজে 
কাজেই অলস। তাহার। গৃহের কাজ কম্ম এবং 

রন্ধন ব্যাপারটাকে নিতান্তই ছোট ঘরের বৌ-ঝির 
কার্য বলিয়া মনে করেন। - তাহারা কেবল স্মচ- 

স্থতা লইয়া রুমাল বয়নেই ব্যস্ত। রুমাল প্রস্তুত 

করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই-_কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গৃহ- 

কশ্মাদি করিয়া পরিবারের লক্ষ্ৰীস্বব্ূপাও হউন। 

নতুবা কেবল যে পরিবারের ব্যয়বাহুল্য, বিশৃঙ্খল! 

এবং অশান্তির কারণ হইবেন তাহা নয়__ 

নিজেরও সর্বনাশ করিবেন। অলস বাক্কির 

মন ও স্বাস্থ্য অতি শীঘ্র দূষিত হয়। ইহার 
প্রমাণ স্ত্রীলোকদের বর্তমান হিষ্টিরিয়া রোগ ও 

সতিক রোগ । আমার মনে হয়, এই যে, 

স্থতিকা রোগে আজ কাল ঘরে ঘরে বিভী- 
ধিকার ছবি জাগিয়। উঠিতেছে__ইহার মূলে 
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অলসতা 

এই রমণীদিগের অলসতা--আর কিছুই নয়। 

স্ীলোকের! যদি শিশুকাল হইতেই শারীরিক পরি- 
শ্রম ছ্।র। শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে যত্বু করেন, 

তবে বোধ হয় এ দুরস্ত-রোগ শীঘ্রই এই দুর্ভাগ্য 

বঙ্গরমণীসমাজ হইতে দূর হইয়! যায়। আমাদের 
বড় বড় পরিবার ছাড়িয়া অনেক নীচ অসন্ত্রান্ত 

পরিবারে প্রবেশ করিলে 'আজকালও অনেক সুস্থ 

ও নবলকার। রমণী দেখা যায়। তাহাদিগকে এই 

ছুরত্তত রোগ কখন স্পর্শ করিতে পারে ন1। 

ইহার কারণ এই যে, তাহার কখনও আমাদের 

ভদ্রলোকের মেয়েদের মত অলস হইয়। বপিয়' 

থাকিন্ধ। সম নষ্ট করে না, পরস্ধ পরিশ্রম সহকারে 

খ্বহন্তে সকল গৃহকাধ্য করে। 

১৭ 



বিলাসিত। 

আজকাল স্ত্রী-সমাজে বিলাসিতার শ্োত 

কিছু প্রবল বেগে বহিয়াছে। নব্য! বমণী-মহলে 

ইহার প্রতাপ কিছু অতিরিক্ত বেশী । আজকাল ধিনি 

একটু স্থগন্ধি তৈলে কেশ রপ্রিত করিয়া একটু 

পমেটম মাখিতে পারেন, এসেন্সের গন্ধে চারিদিক্ 

আমোদিত করিয়। চলিতে পারেন, তিনিই শ্্রেষ্ঠা 

বলিয়! গণযা হন। অন্য দশজন স্ত্রীলোক তাহাকে 

বিশেষ মৌভাগ্যশালিনী মনে করেন এবং যথা- 

শক্তি তাহার অনুকরণে ব্যস্ত হন। অনেক স্ত্রীলোক 

স্বামীকে এজন ব্যতিবাস্ত করিয়! তুলেন। স্বামী যদি 
তাহার এই সকল বিলামিতার উপকরণগুলি 

৯১৮. 



বিলাসিতা 

গ্রহ করিয়। উঠভিতে না পারেন, তাহ! হইলে তিনি 

নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন। এমন কি, অনেক, 
সময় হহ। লহয়। স্বামীক্ত্রীতে মনোমালিন্য বাধে। 

ইহা 'ঘু কেবল ভ্রমের কথা, তাহ! নহে। হিন্দু- 
স্থানের এমণাদের পক্ষে ইহা কলঙ্কও বটে। যে 

দেখের স্ত্বা-লাকেরা স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য 

কিছুুক্ত সঠ্য মনে করিতেন না, যে দেশে পাখিব 

ধনধন্বাপেক্ষ, মপ্যান্সিক উন্নতিহ সর্বদা অেেষ্ঠ 

বাঁলয়। গণা, 'স দেখের আ্ীলোকদিগের পক্ষে এই- 

রূপ বিলাপিতায় অনুরাগ বড়হ পাঁরতাপের বিষয় । 

অবস্থায় কুলাহলে স্থুগদ্ধি তৈল মাধ, বেশ- 

ভূষার পরিপাট্যে৪ মন দাও, তাহাতে বিশেষ 

কিছু আসেযায় না। কিন্ধু অবস্থায় না কুলাইলে 

সে জন্য মনে দুঃণ আন কেন? এই বিলালিতাট! 

স্্রীজীবনের এমনই কি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী যে, 

এজন্য নিজের মানসিক স্থখ ৪ শাস্তি নষ্ট করিতে 

হইবে ব। পরিজনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিতে 
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কুললক্ষ্মী 

হইবে? যদ্দি কেহ পমেটম মাথিয়া এবং এসেন্স 

উড়াইয়াই মনে করেন যে, তিনি এই উপায়ে দশ- 

জনের উপর উঠিলেন, এবং দশজনের গৌরব. 

খর্ব করিয়া দিলেন, তবে তিনিও মুর্খ, আর, 

তোমর1-_যাহার৷ ভাবিতেছ যে, এই পথেই তিনি 

সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন বটে, এবং এই উপায় 
অবলম্বন করিলে আমরাও অবশ্য সেইরূপ 

মৌভাগ্যশালিনী হইতে পারিব_-সেই তোমরাও 

মুর্খ । তোমার এসেন্স কিংবা সাবান মাখিবার 

শক্তি নাই বলিয়া যে সেরূপ বিলাসিনীর 

নিকটে তোমায় কোনও প্রকার লজ্জাবোধ করিতে 

হইবে, তাহার কোনও কারণই নাই। .এসব 

ছাড়িয়া নিজের চেষ্টায় নিজের চরিত্রটা যদি সর্বব 

পেক্ষ। শ্রেষ্ঠ করিতে পার, তবেই তোমার অধিক 

গৌরবলাভের কারণ। | 

বিলাসিত। যে কেবলমাত্র অনাবশ্ঠক, তাহাও 

নহে। ইহার অপকারিতা শক্তিও যথেষ্ট আছে। 

*ি০৩. 
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বিলাসিতায় অনেক সময় স্ত্রীজাতিকে অকম্মণা 

অলস, রুণ্র, অহঙ্কারী ও কষ্র-অসহিষুণ করিয়া 
ফেলে । ইহাদের সকল গুলিই স্্রীজাতির মহৎ দোষ 

বলিঘ। গণ্য। স্থতরাং বিলাসিতাকে পুর্ণমাতায় 

প্রশ্রয় দিলে ঘে স্ত্রীজাতিকে একে একে সকল 

দোষগুলিকেই প্রঅয় দিতে হয়, তাহ! নিশ্চিত । 

মনে কর, আজ তুমি সৌখিন দ্রব্যাদি ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিলে ; ক্রমে যদি ইহাদের বব- 

হার তোমার অভ্যাসের মধ্যে গণ্য হহয়। পড়ে, 

তবে তুমি আর কখনও সেই অভ্যাসটীকে পরি- 

ত্যাগ কবিয়। চলিতে পারিবে না ! সর্ব! আরামে 

থকিন্তে থাকিতে কার্য করিতে সোমার কষ্টবোধ 

হইবে । কাধ্যে অস্পৃহ। জন্মিলে সঙ্গে সঙ্গে অলসত। 

জন্মিবে। অলসত্। আসিলেই ক্রমে শারীরিক 
দৌর্ববল্য ঘটিবে। ক্রমে শারীরিক এই 'অধোগতির 

সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দৌর্ববল্য ও দেখ। দিবে । অতঃ- 
পর যাহারা ভোমার মত এখন সৌখিন াবে 
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চলিতে পারে না, তাহাদিগের অপেঞ্ছা তোমার 

নিজেকে একটু শ্রেষ্ঠ বলিয়া! মনে হইবে । অপরকে 

খপ! করিতে ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিডে 

শিখিবে। একমাত্র বিলামিভার পরিণামই দেখ 

এতখানি দাড়াইবে। স্থতরাং এমন শক্রকে 

সর্ধপ্রযতে পরিত্যাগ করাই উচিত। 

কেবল লৌখিন দ্রব্য ব্যবহারই যে আঙ্জ 

কাল বিলাসিতার উপৰরণ হইয়াছে, তাহা! নহে। 

অলঙ্কারপ্রিয়তা, গৃহকাধ্যে বিরাগ, শুধু সেলাই, 

তাম্ুল-রচন। এবং গীতবাগ্যাদিতে কালহরণ করা, 

দশজনের কাছে অত্যধিক অনাবশ্যক চিঠিপত্র 

লেখা, এই সকল গুলিও বিলাসিতার এক একটি 

অঙ্গ হইয়] উঠিয়াছে। অনাবশ্তকে এই গুলিকে ও 

কখনও প্রশ্রয় দিবে না। 



স্বেচ্ছাচারিতা 

স্মরেচ্ছাচারিত। ্বীলোকের পক্ষে ভাল নহে। 

হিন্দুশাস্ান্থদারে রমণীগণ আজীবন পুরুষের 
অনুবর্তিনী। 

মন্থ বলেন, 

পি রক্ষতি কৌমারে ভরা রক্ষতি যৌবনে। 

রঙ্ন্তি স্থবিরে পুত্| ন স্ত্রী স্াতগ্রামহতি | 

বলয়! ব! যুবতয! ব! বৃদ্ধয়। বাপি যোযিত।। 

ন স্বাতস্করেণ কর্বাং কিঞিং কার্যযং গৃহেঘগি ॥ 

ঝল্যে পিতুবশে ভিষ্ং পাণিখ্রাহস্ত যৌবনে । 

পুঅ|ণ।ং ভষ্ভরি প্রোতে ন ভজেং স্ত্রী হ্বতভ্ত্রতাম্ । 

অর্থাৎ, স্্বীলোকদিগকে কুমারী অবস্থায় পিতা, 

যৌবনে পতি এবং বুদ্ধাব্থায় পুত্রগণ রক্ষা 
১০৩ 



কুললক্ষ্মী 

করিবেন, কোন অবস্থায়ই তাহাদিগকে স্বাধীনতা 
অবলম্বন কর উচিত নয়। 

স্ত্রীলোক বালিকা, যুবতী ব1 বৃদ্ধাই হউন, 
নিজ গৃহেতেও কোন কাধ্য স্বাধীন ভাবে করি- 

বেন না। 

তাহারা বাল্যে পিতার, কিন হইলে স্বামীর, 

এবং পতিবিয়োগে পুভ্রের বশে থাকিবেন। কখনও 

স্বাধীন হইবেন ন1 | 

মহানির্বাণ তম্ত্রেও এইক্ণ একটা শ্লোক আছে-_ 
তিষ্টেৎ পিতৃবশে বালো ভর্ভুঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে। 

বাদ্ধক্যে পতিবন্ধুনাং ন স্বতন্ত্র: ভবে কচিৎ॥ 

অর্থাৎ, তাহার বাল্যে পিত। মাতার, যৌবনে 

'শ্বামীর এবং বুদ্ধাবস্থায় স্বামীর বন্ধুবর্গের অর্থাৎ, 

পুত্রাদির বশবর্তিনী--এই তিন কালে এই তিন 

অভিভাবকের নির্দেশান্ুসারে চলিবেন; কখনও 

ত্বতন্ত্র হইয়! চলিবেন ন1। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
স্বাধীনত| বলিয়া একট জিনিদ আদৌ "স্ত্রীলোকের 
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নাই। স্ত্রীলোকের বিচারবুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা! 
পুরুষাপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং নিজের মঙ্গল।- 

মঙ্গলের জন্ত এবং জগতের হিতার্থে পুরুষেরাই 
তাহাদের একমাত্র অবলম্বন । এই জন্যই সর্ববদর্শ 
হিন্দুশাস্্রবিদের1! এই বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, 

তাহার! সর্বদাই পুরুষের নিদ্ধেশান্ুসারে থাকিবেন। 

এই জন্যই আজকালের সকল দোষ সত্ব হিন্দু- 

রমণীগণ সর্বপূজ্যা। তোমরা স্বাধীনতার আশু 

স্থথলাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া এই মঙ্গলময় অবস্থা- 
টাকে নিতান্ত বিষের চক্ষে দেখি না। প্রথম 

দৃষ্টিতে যাহাই বোধ হউক, একটু মনোযোগ 
করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই অধীনহার 
অবস্থাটীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের একট অতি 

শান্তিময় ও গৌরবময় ভাবের অঙ্কুর নিহিত 

আছে। যদ্দ একবার সেই অস্কুরটাকে অন্গুভব 

করিয়া লইয়! জল৮সচন করিতে পার, দেখিবে 

আজন্ম এই পরাধীনতাটুকুকে অলঙ্কার করিয়। 

১০৫ 
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রাখিতে আগ্রহ জন্সিবে। অনেক হিন্দুপরি- 

বারের স্ত্রী, সাহেবি ঢঙ্গে চলাটাকে একটা 

নিতান্ত মৌভাগ্যের কথা মনে করেন। গাউন 

পরিয়৷ টুপি মাথায় দিয়া দশজনের সঙ্গে গল্প গুজব 

করিতে করিতে, প্রকাশ্ঠ স্থলে হাওয়া খাইতে 

যাওয়া, হয়ত তাহাদের নিকট কত সৌভাগ্যের 

বিষয়। কিন্তু যাহারা পতিকে প্রকৃতরূপে 

ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে ভক্তি 

করিতে শিখিয়াছেন, পুভ্রকন্তার মুখ দেখিয়। 

পবিত্র স্সেহরসাপ্ুত হইয়াছেন, তাহারা কি এই 
অবস্থাটাকে একটুকু প্রীতির চক্ষে দেখিতে 

পারেন? আপনার গৃহকোণে পতি, পুত্র ও 

কন্তার মুখের প্রতি চাহিয়া ঘখন একটা আত্ম- 

বিসজ্জনের স্পৃহা তাহাদের মনে জাগিয়! উঠে, 

যখন একটা তল্ময়তার ভাব আনিয়া তাহাদের 

অস্তরে উপস্থিত হয়, তখন কি তাহারা সেই 
গৃহকোণটাকে একটুকুও অপ্রশস্ত, বা একটুকুও 
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অশান্তির নিকেতন ভাবিতে পারেন? সেই 

ন্েহ, মমত। ও ভালবামার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে 

পারিলে, তখন কি তাহার। বাহিক এই স্বার্থপুর্ণ 

স্বাধানতাটাকে নিতান্তই ঘ্বণা ও অবজ্ঞার চক্ষে 

দেখেন না? তখন তাহার। নিশ্চিতই বুঝিতে 

পারেন যে, রমণীর সথখ-_-আত্মহখে নয়--আত্ম- 

ত্যাগে; রমণীয় স্থখ সম্তোগে নয়-বিসজ্জনে ; 

রমণীর সখ বাহিরে নয়--মন্তরে। হিন্দুশাস্মোক 

এই গৃঢ় রহস্তের কথাটি সকপে হয়ত হঠাৎ বুঝিতে 

পারিবেন না, তাই একদল লোক সর্বদাই স্ত্রী- 

স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করিবেন । আমাদের অস্ু- 

রোধ, তভোমর। একবার অন্ততঃ এই অধানতার 

অবস্থাটীর রসাম্বাদ না করিয়া অন্যত্র পদক্ষেপ 

করিও না। একটু রসান্বাদ করিলে তোমাদের 

অবস্থ। তোমরাই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে 

পারিবে--তখন উভগ অবস্থার পার্থক্য বেশই 

বুঝিতে পারিবে । 
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উচ্ছগ্রলত। 

শ্রঙ্খলা একটা গুণ, উচ্ছ জলত। যে শুধু সেই 
গুণের অভাব তাহ! নহে--ইহা একটী প্রকাণ্ড 

দোৌমও বটে। রমণীগণ উচ্ছঙ্খল হইলে আর 

গৃহের দুর্দশার অবধি থাকে না। পুরুষগণ 

যেমন বহিজ্জগতের কর্তা) স্ত্রীলোকেরাও তেমনি 

অস্তুঃপুরের ভাগ্যবিধাত্রী। অন্তঃপুরের শৃঙ্খলা 
রক্ষ! বা শাসন সংরক্ষণের ভার পুরুষে লইতে 

পারে না-কারণ তাহ। হইলে তাহাকে বাহিরের 

কার্যে অমনোযোগী হইতে হয়,_-সে ভার স্ত্রী- 

লোকেরই বহনীয়। স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের 
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কোথায় কি থাকে না থাকে, কোন্ স্থানে কোন্ 

জিনিসচী থাকিলে স্থবিধ। হয় ন| হয়, কোন্টীর পর 

কোন্ গৃহ কাধ্যটী কন্তব্য হত্যার্দি বিষয়ে (বিশেষ 

নজর রাখিতে হয়। নতুবা যে কেবল পরিবারের 

অগ্ঠান্তেরই কষ্ট হয়, তাহ। নহে, তাহার্দের নিজে- 

দেরও অনেক অন্থবিধা ভোগ করিতে হহয়। 

ণাকে। কোথায় কি রাখিমাছেন স্মরণ নাই-_ 

হয়ত শ্বশুর-শাশুড়ী একটা [জিনস চাহিয়। হায়রাণ 

হইতেছেন, এ অবস্থায় তাহাদের ভাগ্যে তজ্জন 

গর্জন ও কটুবাক্যের ব্যবস্থ। হইতে পারে। শ্বশুর- 

শাশুড়ী পূজায় বপিয়াছেন, আগে ফুলের ডালাটা 
সাজাইয়। পৃজোপচার গুলি নাম্নে রাখিয়! দিলে 
চলে, কিন্তু বধূ হয়ত আগে উহা ন। করিয়া পূজা 
হইলে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কি আহার করিবেন তাহার: 

ব্যবস্থা করিতে বনিয়াছেন, এই অবস্থায় এই সামান্য 

অগ্র-পশ্চা বিবেচনার অভাবে তাহার ভাগ্যে 

বিড়ম্বন। ঘটিতেছে। জিনিসপত্র ঘরে জড় করিয়া 
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রাখিয়াছেন, ষেটী নিত্য দরকার, সেটা হয়ত কত 

শত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর নীচে চাপ। পড়িয়! 

আছে, যখন দরকার পড়িল, তখন হয় ত গলদ্ঘণ্ম 

হইয়া তাহা খুলিতে পারিতেছেন না--এমন. 

অবস্থায় কত সমঘ্ন বুথ! ন্ট হইতেছে ! বিশৃঙ্খলায় 
এহইকব্রপ আরও কত কি ঘটে। 

স্থৃতরাং সর্ববপ্রযত্বে এই উচ্ছজ্ঘখল ভাবটীকে 

বজ্জন করিবে । গৃহের যথ। তথায় কোন 

জিনিল ফেলিয়। রাখিবে না, যেটা যেখানে যেরূপ 

রাখিলে “আবশ্বক মাত্রেই পাওয়া! যাইতে পারে, 

সেটাকে সেই ভাবে, ভথায় সাজাইয়। রাখিবে। 

যেটার আবশ্তক যত বেশী, সেটী তত সহজ-লভ্য 

স্থানে রাখিবে । যেটার আবশ্যক যত কম, সেইটা 

তত দূরে রাখিবে। জিনিসগুলি এরূপ ভাবে 

সাজাইবে, যেন একট! জিনিসের নাম বলিব! মাত্রই 
উহ। কোথায় আছে মনে পড়ে । নিজের বেশ- 

ভূষাদি সম্পর্কেও এইরূপ বিধান করিবে । যে 
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ষে স্থানে যেরূপ ভাবে পরিলে স্থন্দর দেখায়, 

সেটি সেই ভাবে পরিবে ৷ গৃহকাধা যেটা যখন 

দরকার সেইটা তখন করিবে; বর্তমান কর্তব্য 

ফেলিয়া ভবিষাতের জন্য ব্যগ্র হইবে না। 

'আলম্যবশতঃ কাধা স্থগিত রাখিয়। পরে 

মতীত কাধের জন্য আশু কর্তব্যকে অবহেলা 

করিবে না। কথ। সংযত ৪ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কহিবে 

_যেন তোমার বক্তব্য বিষয় এবং সেই সন্বন্ধীয় 

যুক্তি তর্ক সকলেই বুঝিতে পারে ; এক কথার মধো 

অন্ত কথ। আনিয়া, এক কথার যুক্তিতে অন্ত কথার 

যুক্ত প্রয়াগ করিয়া সকল গোলমাল করিয়। 

ফোলও না। 'প্রতোক কথ! উদ্দেশ্তের প্রতি দৃঢ় 

লক্ষ্য রাখিয়। শান্তশিষ্ট ভাবে আস্তে আস্তে করিবে । 

এইবপ করিলে কথার শৃঙ্ঘল। কখনই নষ্ট হইবে. 

না। মেখানে সেথানে উপবেশন করা, যেখানে 

সেখানে জিনিনপত্র ফেলা-_-এইখুলি পরিত্যাগ 
করিবে। এইগুলি উচ্ছজ্ঘখলতার আকর। 
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এএইব।র স্ত্রীলোকের সর্বাপেক্গ। কদধ্য দোষের 
কথায় আপিয়াছি। মনে মনে যতই বিষ পোষণ 

কর, যতদিন পধ্যন্ত সেই বিষের চিহ্ন বাহিরে 

প্রকাশিত না হইবে, ততদিন পধ্যন্ত লোকের প্প্রিয় 

থাকিতে পারিবে । মনে বিষ পোষণ করিয়। 

বাহিরে শান্ত শিষ্ক থাকাটা যদিও কিছু নয়, 

তথাপি উহাতে ও একট! স্কবিধ। আছে। পলাশ 

ফুলের গন্ধ নাই, এজন্য উহাদের আদর অন্যান্ত 

স্থগন্ধি পুষ্পাপেক্ষা হীন। কিন্তু তাই বলিয়া 

যে ফুলের গন্ধও নাই, বূপও নাই, তদপেক্ষা 

ইহার মধ্যাদা অল্প নহে। যে ফুলের রূপও 
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নাই, সে ফুল অপেক্ষ। স্থন্দর পলাশ ফুলের আদর 

অবশ্তই অধিক | সেইন্ধপ ধাহার ভিতরে ও বাহিরে 

উভম্ম দিকেই বিষ, তাহার চেয়ে, যাহার মা 

ভিতর বিষে কলঙ্কিত তাহার আদর ৪ একটু বেশী। 
স্থতরাং মনে রাগ, অভিমান, স্বণ।, ছেষ থাকিলেও 

বাহিরে কদাচ উহ! প্রকাশ করিয়। কলহের স্ত্র- 

পাত করিও না! রাগ, অভিমান, স্বণ! ও ছেষে 

ভিতর কলঙ্কিত হয়, কলহে বাহির কলক্কিত হয়। 

ভিতরর কলক্ষমোচন সর্ববপ্রধান কর্তব্য, ৫কন 

না তাহাতে ইহকাল ও পরকালের জন্ত আত্মার 

উন্নতি হয়। বাহিরের কলঙ্ক-মোচনও শ্রেষ্ঠ কর্ত- 

ব্যের মধ্যে গণ্য, কারণ তাহাতে পরকালের 

বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি না হউক অন্ততঃ ইহকালের 

মঙ্গল সাধিত হইস্সা থাকে । 
মুখর। ও কলহপ্প্িয়া রমণীকে কেহ ভালবাসে 

না। অনেক জ্ত্ীলোক কলহ দ্বারা নিজের দোঁষ- 

ক্ষালন ও প্রীধান্ত স্থাপন করিতে চাহেন, কিন্তু 
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তাহাতে তীহাদের উদ্দেশ্য বিন্দমাত্রও সিদ্ধ হয় 
না; বরং ফলঠিক বিপরীত ঘটে। নিজের যে 

দোষ ক্ষালনের জন্য তাহারা কলহের স্থন্রপাত 

করেন, সে দোষে তাহাদের চরিত্রকে যত ন! 

কলছ্কিত করে, তাহাদের কলহপ্রিয়তার পরিচয় 

পাইয়া জনসমাজ তাহাদিগকে তদপেক্ষা অধিক 

নিকৃষ্ট বলিয়া ধরিয়। লন। সুতরাং কলহ করিয়। 

নিজের নির্দোধিতা বা প্রাধান্য স্থাপিত করিয়া 

লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিব--ইহার মত 

হাস্যকর ভ্রম আর নাই । শাস্তশিষ্ট ভাবে লোকের 

সহিত সত্তব রাখিয়া চলিলে, শক্রও সে রমণীকে 

প্রশংনা করিতে বাধ্য; কিন্তু অশিষ্টভাবে কলহ 

করিয়া ছুর্ব্বিনীত ভাবের পরিচয় দিলে, তাহাতে 

প্রিয়জনও মুগ্ধ হয় না । এমন কি, অনেক সময়, 

যাহার জন্য কলহ করিঙডেছ, সেও তোমাকে ঘ্বণ। 

করিতে চাহে । এজন্ত দেখিয়াছি, অনেক 

পতিগতপ্রাণ। রমণী অনেক সময় পতির জন্ত 
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অপরের সঙ্গে প্রাণপণ কলহ করিয়াও পতির 

মনোরগন করিতে অসমর্থ হন । পতি 

হয়ত বুঝিতে পারেন যে, তাহার স্ত্রী তাহার 
অত্যধিক পক্ষপাতিনী বলিয়াই তাহার জন্য দশ- 

জনের দহিত বিবাদের স্যত্রপাত করিতেছেন, 

কিন্তু তবু মুখর! বলিয়। তাহার চক্ষে তাহার 

রমণীয়তা দুর হইয়া যায়। পতি পত্বীর পতিভক্তি 
বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্ত তথাপি তাহাকে মুখর! 

বছি'দ্! মনের সহিত আদর করিতে পারিতেছেন 

ন।, বুঝিনা দেখ, সে কি বিড়ম্বন। ! 

কলহে ষে এইব্ূণ কেবল নিজের অস্ুবিধাই 

ধটিয়। থাকে, তাহ নহে । কলহে সমস্ত পরিবারে 

অশান্তি ঘটে । যে পরিবারের গৃহিণীটি কলহপ্রিয়া, 

সে পরিবারে কাহার৪ শান্তি নাই। পতি, পুত্র, 

দালদাপী নকলেই এই একটা কারণে সর্বদ] 
অস্থবিধা ভোগ করে । 

আমাদের দেশে লোকে কথায় বলে “বোবার 
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শত্রু নাই” ।_-কথাটার বিশেষ মুল্য আছে। 
কলহপ্রিয়া রমণীগণ -র্বদ| 'এই কথাটী স্মরণ 

রাখিলে ইহার সত্যতা অস্ভব করিতে পারি- 

বেন। যদি পরিবারের শান্তিরক্ষার ইচ্ছা থাকে, 
যদি পতি, পুত্র, দাসদাসী, আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে 

সুধী করিয়া কুললক্ধ্ী বলির। পরিচিতা হইতে 

চান, তবে এই কথাটা সর্বক্ষণ মনে রাখিবেন। 



পরনিম্দা-_হিংসা-দ্েষ 

তামাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধো 

অনেকেরই পরনিন্দা করার একট। রোগ আছে। 

প্রায়ই দেখা যায়, পাচজন স্ত্রীলোক একস্থলে 

মিলিত হইলেই--পাড়ার দশজনের সমালোচন! 

করিতে বসেন । সে সমালোচনা অনেক সময়ই 
একদিকৃগামী হয়। সে সকল স্থলে লোকের 

প্রশংসাবাদের কথা বড় একটা স্থান পায় না; কে 

কোথায় কি দোষ করিয়াছে, কি নিন্দার কাজ 

করিয়াছে, তাহাই শতমুখে ব্যাখ্যাত হয়। রামার 

ম! কোথায় কাহার সহিত একটু জোরে কথ! 

কহিয়াছে, শ্যামার মার কোন্ দিকে কোন্ স্থানে 

তিলে 
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একটু ঘোমট! উড়িয়া গ্রিয়াছিল, বিধুর বৌদিদি 
সেদ্দিন পাকের সময় কোন বাঞ্জনে একবারের 

পরিবর্তে ভুলে দুইবার নৃন দিয়! ফেলিয়াছিলেন, 
এই সকল কথারই অতি তাব্র বর্ণনা হয়। এ 

সকল স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ অন্তঃকরণের লক্ষণ 
নহে। লোকের খু'ত ধরার অভ্যাস যত পরিত্যাগ 

কর। যায় ততই ভাল। যদি নিজে উচ্চ হইতে 

চাও, তবে অন্যের উচ্চ গুণগ্রামের প্রতি কেবল 

লক্ষ্য রাখিবে__অপরের দোষের দিকে তত নজর 

করিবে না । যর্দ বুঝিতে পার, তোমার দ্বার 

অপরের সেই দোষ কোন প্রকারে সংশোধিত 

হইতে পারে, তবে সব্বপ্রযত্থে তাহ করিবে, কিন্তু 

সে জন্ত নিজে কিছু বাহাদুরী লইবে না, বা যাহা- 

দের দোষ সংশোধন করিতেছ, তাহাদের ঘ্বণ। ব৷ 

নিন্দাবাদ করিবে না । জগৎকে পর্বদ| স্েহের 

চক্ষে ও ভালর চক্ষে দেখিবে। তবেই নিজে ভাল 

হইতে পারিবে । 
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এ জগৎ সম্পূণই এক ঈশ্বরের স্থষ্টি। তাহার 
সষ্টির কিছুতেই অগ্রীতি করিতে নাই। হিংস। 
ছেষ ন! থাকাই শ্রেষ্ট অন্তরের লক্ষণ। পরনিন্দা 
হিংসা-দ্েষ হইতেই আমে। ম্ৃতরাং প্রকৃত 

আদর্শ নারী হইতে হইলে সকলকেই 'ভালবাসিতে 

শিখিবে। 
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অভিমান, নান! প্রকার। পিতা মাতার 

প্রতি অভিমান, স্বামীর প্রতি অভিমান, আত্মসম্মান 
রক্ষার্থ অপরাপরের প্রতি অভিমান । 

বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে 

অভিমান, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। 

আজকালের নবা? স্ত্রীগণ হ্বামীর সহিত কথায় 
কথায় অভিমান করেন । কিন্তু সে অভিমান হৃদয়- 

স্থির গভীর ভালবাসার একটা রূপাস্তর মাত্র। 

যেখানে প্রেমের ঘনিষ্ঠতা, সেখানে তেমন অভি- 

মানের পূর্ণ অধিকার । কিন্তু সেই অভিমানকে খুব 
১২০ 
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সতর্কতার সহিত প্রশ্রয় দিতে হইবে। একটু 

পরিমাণের বৈলক্ষণ্য জন্মিল তো এই অভিমান 

হইতেই সর্বনাশ ঘটিল! কৃষ্ণকান্তের উইলের 

ভ্রমরের কথা মনে পড়ে? সেও এই অভিমান 

হইতেই বিনষ্ট হইয়াছিল। স্থতরাং অভিমান ত্যাগ 

করিতে পারিলেই ভাল! পুর্ববক্কালের রমণীদিগের 
অত অভিমানের আসক্তি ছিল না__কিন্তু তবুও 

তাহাদের ভালবাসা, প্রেম কত গাঢ় ছিল ! আজ- 

কালের স্্ীলোকেরা হয়ত অভিমানের উপর অভি- 

মানের পাল। গাইয়াও আর তেমন প্রেমের আসর 

জমাইতে পারিবেন না! এমন অভিমানে লাভ 
কি? এই প্রকার প্রেমের অভিমানই যদি সর্ববথ। 

নিরাপদ না হইয়! থাকে, তবে অন্যান্তের প্রতি 

অভিমান কখনই নিরাপদ নহে । অভিমান হইতে 

স্বতঃই অহঙ্কার জন্মে। “কি! আমাকে এরূপ 

অবজ্ঞা করিল, একটু বিবেচনা! হইল না” এই কথা৷ 

হইতেই আসে--“কেন আমিই বা এমন কি হীন 
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আমিই বা কম কি?” ক্রমে এই ভাবটী আরও 

জমাট বাধিয়। আত্মস্তরিতায় পর্যবসিত হয়। তখন 

স্ত্রীলোকের সকল সৌন্দয্য নষ্ট হইয়া! যায়। 
স্ত্রীলোকের অহঙ্কারে পরিবার নষ্ট হয়, নিজের 

কোমলত। দূর হয়__-অন্যান্ত নান। সর্বনাশ ও ঘটে । 

হিন্দু স্ত্রী মুস্তিমতী ত্যাগন্বরূপা। আদর্শ হিন্দু- 
রমণীগণ আপনাদ্িগকে সর্বদাই পরার্ে উত্পর্গিত 

মনে করেন। এমতাবস্থায় অহনঙ্কারের সঞ্চার 

হইলে, তীহারদ্দের সেই ত্যাগস্পৃহ। আর থাকে না। 

বস্তরতঃ অহস্কারের অভাবই তাগের সৃষ্টি । স্থতরাং 

প্রকৃত সাধবী নারী হইতে বাসনা থাকিলে, অহঙ্কার 

এবং অহঙ্কারের মুল এই অভিমানের হাত হইতে 

নিজেকে সব্বপ্রযত্তে রক্ষা করিয়। চলিবে । 
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অমনোযোগিতা 

ললাঙ্গালাদেশের নারাদিগের স্থাস্থারক্ষার 

প্রতি যতটা অমনোযোগি তা, তেমন আর অপর 

কোন দেশের নারীদের নয়। একে তো বিলা- 

সিতার শ্রোতে তাহার দিন দিন কুড়ে হহয়। 

পড়িতেছেন, তাহাতে বর্দ আবার স্বাস্থ্যরক্ষার 

প্রতি দৃষ্টিপাত না থাকে, তবে কি করিয়। 

তাহার] অস্তিত্ব রক্ষা করিবেন? এই জনই আজ- 

কাল আমাদের দেশট। স্থতিক। ও হিষ্রিরিয়। প্রভৃতি 

কদধ্য রোগে উচ্ছন্ন যাইতে বনিয়াছে। এখন 
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হইতে যদি ইহার প্রত্তিকারের উপায় ন| হয়, তবে 
কয়েক বৎনর পরে যে আমাদের দেশের নারীদের 

অবস্থা অতি শোচনীয় হইবে, তাহার আর বিন্দু- 
মাত্র মংশয় নাই। 

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিধবার সংখ্য। বেশী 
ছিল। কিন্তু ইদ্দানীং বিপত্বীকের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে । স্ুতিক। রোগে প্রতি বৎসর 

যে অসংখ্য দুর্ভাগা রমণী প্রাণত্যাগ করিতেছে, এ 

তাহারই প্রমাণ। আজকাল যেন বুদ্ধ ও প্রাচীন 
অপেক্ষা! যুবতীদের মৃত্যুসংখ্য। অধিক । 

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিকার কল্লে তোমরা 

সকলেই সর্বদা নিজ নিঙ্গ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ 

দৃষ্টি রাখিবে। লজ্জা! করিয়া ব৷ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য 
করিয়।-সামান্ত অনুখের কথা গোপন রাখ! 

তোমাদের একট। প্রধান, দোষ ;$ তোমর| মনে 
কর-_-এই উপায়ে তোমার সংসারের অধিক 

কাঞজজ করিতে পারিবে; কিন্তু ইহ। প্রকাণ্ড 
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স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগিতা। 

ভুল । কত দুর্ভাগ্য রমণী স্বামীর সংসারের কাজেও 

ক্ষতি হইবে বলিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুখ গোপন করিতে 
যাইয়া সাংঘাতিক রোগে পড়িয়াছেন এবং আর 

সে রোগশয্যা হইতে উঠেন নাই। হইহাতে 

তাহাদের সংসার দুই দিন পরে একবারেই নষ্ট 

হইয়া! গিয়াছে । একদিন একটু বেশী কাজ কম্ম 
করিতে পারিব বলিয়া অস্্থ গোপন করিয়া চির- 

কালের জন্ত কাজ কম্ম করিবার পথ বন্ধ করিয়! 

ফেল; কোন্ বুদ্ধিমতীর কাধ্য? এই কথাটা 
বিবেচন। করিয়া শ্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ রাখিবে। 

তোমার স্বামী, তোমার পুত্র, তোমার পরি- 

বার--এই সকলের হিতার্থেই তোমার স্বাস্থ্যের 

প্রতি মনোযোগ করা দরকার। যে পতিপুভ্রের 

জন্য তুমি সর্বন্থ ত্যাগ করিতে পার, সেই পতি- 

পুভ্রের জন্য ভোমার কি স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী 

হওয়া উচিত নহে? 

যা) ত। খাইবে না, যেমন তেমন ভাবে চলিবে 
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না, যাহাতে সর্দিতে, গরমে বা কোনও রূপ কুখাছ্য।- 

দিতে অনিষ্ট জন্মাইতে না পারে, সর্বদা সেইদিকে 

দৃষ্টি রাখিবে। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে । 

রান্নার পর সাবান দিয় গ! ধুইয়। ফেলিবে, অপরি- 

ফ্কার কাপড়গুলি সর্বদ। পরিফার করিয়। রাখিবে। 

লঙ্জ। করিয়। কুথাছ্য খাইবে না, বা উপবাস করিবে 

ন। কাহার ও অনুরোধে পড়িয়া অদ্তিরিক্ত ভোজন 

করিবে ন!। রোগ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বামী ঝ 

শ্বশুর ও শাশুড়ীকে জানাইবে । কুড়ের মত বসিয়া 
থাকিবে ন।-- সর্ধবদ। পরিশ্রমসাধ্য কাধ্য করিবে । 

নিজের অমনোযোগিতার দরুণ অসময়ে স্নান, 

অসময়ে আহার করিবে না। বৌদ্র-বুষ্টি ও সন্দি- 

গরমী হইতে দেহরক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত 

কাপড় পরিধান ও অন্যান্য সম্ভবপর উপায় 

অবলম্বন করিবে । গৃহে সর্বদ পরিফ্ষার বায়ু 

যাহাতে চলাচল করিতে পারে, সে জন্য চারি 

দিক আবজ্জনারহিত ও পরিফ্ষার করিয়া! রাখিবে। 
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ল্লদিকতা ও বাচানতাপ্ধ একটু প্রভেদ 

আছে । বাচালতা ন। করিয়াও রমিকতা কর! 

যায় তেমন রলিকত। স্থান, কাল, পাত্র বিবে- 

চনায় অন্তায় নহে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোক- 

দের ভগ্নিপতি, দেবর, ননদ প্রভৃতিকে লইয়। রূপি- 

কতা করার রীতি আছে । বিশুদ্ধ ও অক্গাতকর 

হইলে সে রদিকতায় নিন্দার কথা কিছুই নাই। 

বনবাসাস্তে অযেধ্যায় প্রশ্থযাবুত্ত হইয়া! রাম 

৪ সীতাদেবী যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন 
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একদিন লম্ষণ তাহাদের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়। 

একখানি চিত্র গুদর্শন করিতেছিলেন | চিত্রথানি 
মিথিলার- চারি ভ্রাভার পরিণয় ব্যাপার ঘটিত। 

লক্ষণ একে একে সেই চিত্রের প্রত্যেক নরনারীর 

দিকে অস্গুলী সঞ্চালন করিয়। পরিচয় দিতেছিলেন, 

“এই দেখুন বখুনাথ, এই আপনি উপবিষ্ট 

আছেন, এই দেখুন আপনার পার্খে পুজ্য। 

জনকনান্দনী উপবিষ্ট, এঁ খানে এ দেখুন আধ্যা 
মাগুবী, উহার পশ্চাতে দেখুন বধৃমাত। শ্রুতকীর্তি 
জজ্জাবনত বদনে দীড়াইয়। আছেন ।--” লক্ষ্মণ 

এইবূপে প্রত্যেকেরই পরিচয় দিতেছেন; কিন্তু 

একটী চিত্র কাহার, তাহ! ভিনি ব্যাখ্যা করেন 

নাই। জানকী সেই চিত্রটী কাহার জানিতেন-_ 

উহ1 স্বয়ং চিত্রপ্রদর্শকের পত্বী উদ্মিলার। লঙ্জ। 

বশতঃ লক্ষণ উহ1 পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, 

বুঝিতে পারিয়। সীতাদেবী কুটিল হান্য সহকারে 

গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বৎস লক্ষ্মণ, 
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রসিকতা ও বাচালতা৷ 

এইটী কে বাছ।-_-তাহাতো৷ আমাদের বলিলে না।” 

লক্ষণ দাদার সম্মুখে ভ্রাতৃবধূকে কেবল মাত্র একটী 
কৃত্রিম রোষপৃণণ বক্র দৃষ্টিতে উত্তর দিয়াছিলেন। 

সীতা দেবীর এই রমিকতাটুকু যেমন নিশ্মল, 

তেমনই মধুর। এই রসিকতায় সংসার স্থখের 

হইয়া উঠে -ছুঃখের হয় না। আমরা এরূপ 

রসিকতাকে নিন্দনীয় বলিতে চাই না। আমাদের 

বক্তব্য এই যে, রমিকতাকে বাচালতায় পরিণত 

করিও না। বাচালতা শ্বরীলোকের পক্ষে ভারি 

অশোভন। অথশশুন্থ, উদ্দেশ্ট-শৃন্ত বুথ বহু কথ! 

বলাকে বাচালতা বলে। কাহাকেও ঠাট্ট। 

[বদ্রপ করিতে যাইয়া যদি পরিমাণের বাহিরে 

পদার্পণ কর, তবেই বাচাল বলিয়া গণ)। 

হইবে। ঠাট্র! বিদ্রপ বা রদসিকত1 করার সময় 

পরিমাণবোধ রাখিবে। এতদ্যতীত অন্তান্ত 

সময়েও কথা বলিবার সম হিসাব করিবে, 

তোমার এই বাক্যগুপলির কোন প্রয়োজন আছে 
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কুললক্ষ্ী 

কিনা; এদ্বারা তোমার বা অপরের কোনও 

প্রকার হিতসাধন হইবেকিনা ; যদি ন। হয়, তবে 

উহ্বাদ্দিগকে বাহুল্য বোধে পরিত্যাগ করিবে । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি উদ্দেশ্য- 

শূন্য কথ! মাত্রই বাচালত্া। "ও পরিত্যপ্গ্য,তবে তো৷ 

আমোদ-প্রমোদ ব| ক্রীড়া-কৌতৃক করা চলে না। 
কিন্তু কথাট। সেরূপ নহে। আমাদের শারীরিক 

ও মাননিক স্ফর্তি রক্ষার্থ ক্রীড়া-কৌতুক ব 

আমোদ প্রমোদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে । 

স্থৃতরাৎ তত্প্রলঙ্গে বাক্যাদির বহু বা উচ্ছজঙ্খল 

ব্যবহার উঠদ্দশ্তহীন নহে । কিন্তু তাহারও একট! 

সীমা থাক। কর্তবা। কারণ, সকল সময়েই 

আমোদ-প্রমোদের দোহাই দিয়! বাক্যব্যয় করিলে 

চলিবে না। যতটুকু আমোদ-প্রমোদ প্রয়োজনীয়, 
ততটুকু বাক্যের স্বাধীনতাই প্রার্ব্য, তদতিরিক্ত 
নহে-__-তদতিরিক্ত হইলেই উহ বাচালতা সংজ্ঞা 

প্রাপ্ত হইবে। 
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সহিষ্ণুতা 

অঅসহিষ্ণুত। যে ভাল নহে, তাহা পূর্বেও 

বল। হইয়ছে। দ্্ী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই এই 
দে।ঝটা অনিষ্টকর | কিনে স্্ীলোকের পক্ষে ইহা 

আত ভয়াবহ । 

অসহিষুভায় স্ত্রীলোকের, এমন অনিষ্ট নাই, 
যাহ। করিতে না পারেন। তাহাদের মধো যিনি 

যত অসাহফু, তিনি তত হূর্ভাগ্যবতী । 

সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ 

করিয়া সংপারকে মধুময় করিয়! তোলাই স্ত্রী-জীব- 
নের কর্তব্য। এমতাবস্থায় সহিষ্ণুতা ন। থাকিলে 

তাহাদের সকলই বুথ! হইবে। 
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কুললক্ষ্মী 

সীতাদেবী সংসারে আলিয়া কি ছুঃখই না 
সহ করিয়াছেন, দুঃখে ছুঃখে তাহার সারাটী 

জীবন গেল, কিন্তু তবু তিনি সহিষ্ণুতার সীমা 
অতিক্রম করিলেন না | আজীবন ছুঃখ-কষ্টের 

পর শেষকালে তিনি যখন একটু স্থখের মুখ 

দেখিতেছিলেন, তখনও যখন লক্ম্মণ তাহাকে বনে 

ফেলিয়! আসিলেন, তখনও তিনি ধৈর্যের বাধ 

ছি'ড়েন নাই, 'ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকে ও একটী রুক্ষ 
কথা কহেন নাই, অপুর্ব সহিষুঃতার সহিত ধৈধ্য 
ধরিয়৷ রহিয়াছেন। এই সীতাকে তোমাদের আদর্শ 

করিবে । 

সাবিত্রীও কি পর্ধযস্ত সহিষণণত| দেখাইয়াছিলেন: 
দেখ । স্বামী এক' বৎসর পরে মরিবেন, ইহা 

শুনিয়াও তিনি তাহাকে বিবাহ করিলেন, বিবাহ 

করিয়। এক বৎসর পধ্যস্ত এই গুরুভার মনে লইয়া 

স্থির রহিলেন, পাছে বা এই কথ! বাহির হইঞ 

গেলে শ্বশুরশাশুড়ী ব পতির মনে কষ্ট উপস্থিত 

১৩২. 
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অসহিষ্ণুতা 

হয়,এই ভয়ে কাহাকেও কিছু জানিতে দিলেন ন1। 

তিনি একপ ভাবে চলিলেন যে, তাহাকে দেখিয়। 

কাহারও কিছু সন্দেহও হইল না। শেষদিন পর্যস্ত 

তিনি এইরূপ ধধর্যয ধরিয়া রহিলেন। পতি- 

বিয়োগের পূর্ববক্ষণে, এমন কি পরেও, তিনি 
আত্মহার! হন নাই, স্থির ধীর ভাবে কর্তব্য করিয়া- 

গিম়্াছেন, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া যমকে পধ্যস্ত 

পরাজিত করিয়া স্বামীকে পুনজ্জাবিত করিয়া 
€ছেন-_-এ সহিষ্ণভার ফল দেখিলে কি? 

এইব্প চিন্তা, দময়স্তী, দ্রৌপদী, শৈব্য। 
প্রভৃতি বাহার দিকে যাও, দেখিবে যে, এই সন্ভিু- 
তার জন্যই তাহার! নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কাধ্য 

করিয়া যশন্বিনী ও প্রাভঃস্মরণীয়। হইয়া যাইতে 

পারিয়াছেন। স্থতরাং এই সহিষ্ণতাকে পরিত্যাগ 
করিলে নারী জাতির চলে না। 

দুঃখ আস্থক, কষ্ট আস্থক, সকলই অক্লান 

বদনে সহা করিবে--কখনও ইহাতে অভিভূত 
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কুললক্ষ্মী 

হইয়! পড়িবে না, বা এজন্য বুদ্ধি হারাইয়। কর্তব্য 
বিস্বাত হইবে না, স্বামী, শ্ব্ুর-শাশুড়ী বা অন্য 

পরিজনের নিকট হইতে সদ্বাবহার না পাইলেও 

ক্ষুব। হইবে না। মনে করিবে, তুমি সহিতেই 

আমিয়াছ-__-সহিয়া যাওয়াই তোমার কর্তব্য) এই 

কর্তব্য পালন করিলে ঈশ্বর তোমার এই কষ্ট 

রাখিবেন না, কিন্তু যদি ধৈধ্য হারাইয়া এই 

কর্তব্যকে::অবহেল। কর, তবে ঈশ্বরের অসস্তোষে 
তোমার বিপদ আরও বদ্ধিত হইবে । 
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অপব্যয় 

চি 

অমিতব্যয় 

ংসার রক্ষার জন্য শ্রীলোকেরা সর্ববদ। 

মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিবেন । কেবল টাক! 

পয়ন। হিসাব করিয়া ব্যয় করা নহে, ঘরের 

জিনিষ পত্তও যতদুর সম্ভব হিসাব পূর্বক 

ব্যবহার করিবেন। 

পুরুষেরা উপাঞ্জন করেন, উপাজ্জন 

করিয়া_ স্ত্রীলোকের নিকট সেই অর্থ আনিয়। 
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দেন। তখন স্ত্রীলোকেরাই ব্যয়ের ফর্দ করে । এ 
অবস্থায় বায় আ্ীলোকদিগেরই ব্যাপার । তাহার! 

যদি মিতব্যয়ী না৷ হন, তবে পুরুষেরা সেই অর্থ 

উপাঞ্জন করিয়াও সংসার রক্ষা করিতে পারেন 

ন।। এজন্য স্ত্রীলোকের! বিশেষ বিবেচনার সহিত 
সেই অর্থব্যয় করিবেন। যাহার যেব্ধপ আয়, 

তিনি সেইরূপ ব্যয় করিবেন। অনাবশ্যক একটী 

পয়নাও ফেলিবেন ন1। 

প্রতিমাসে যাহ উপাঞ্জন হইবে, তাহার 

এক-তৃতীয় বা এক-চতুর্থ সঞ্চিত করিয়া 
রাখিবেন। কোন আকন্মিক বিপদাপদ ঘটিলে এঁ 

অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে। বাকী অর্থ হিলাব 

করিয়া-_-গ্রতিদিনে খরচ করিবেন । উহা হইতেও 

কিছু রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ সন্কল্প করিয়া 

ব্যয় করিতে আরম্ভ করিবেন । কারণ, এরূপ ন৷ 

করিলে, নির্দিষ্ট অর্থে সব সময় কুলাইয়। উঠ। যায় 

না। কখনও কখনও পূর্ব অনির্দিষ্ট কারণে কিছু 
১৩৬ 



অপব্যয় বা অমিতব্যয়িত৷ 

কিছু বেশী পড়িয়। যায়। কিছু হাতে রাখিলে, 

উহ! দ্বার৷ সেই বেশী ব্যয়টুকু সঞ্ুলন হয়। 
একপ না করিয়া অমিত-পরিমাণে ব্যয় 

করিলে বা অপব্যয় করিলে শত সহম্র মুদ্র! 

মাদিক আয়েও অভাব দূর হয় না। 
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পতির প্রতি কর্তব্য 

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে অতি গুরুতর, তাহা 

হিন্দু ললনাদিগকে “প্রায় বলিয়। দিতে হয় না। 

তাহাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মঙ্জ।য় পতি- 

ভক্তির বীজ লুক্কায়িত থাকে । কিন্ধু শিক্ষার 

অভাবে আক সময় এই বীজগুলি সমাক্ অঙ্কুরিত 

হতে ই না। তাহাতেই অনেক সময়, 

 পতিপত্বীর সম্বন্ধ যে কতট। গুরুতর, তাহা নকল 

হ্রীলোক বুঝিয়। উঠিতে পারেন না। বামায়ণে 

আছে-- 

“ন পিতা নাঝুজে! নাজ! ন মাত ন সখীঞ্নঃ। 

ইহ প্রেত চ নারীণাং পতিরেকে। গতিঃ সদ)" 
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কুললক্ষমী 

অর্থাৎ, পিতা, পুত্র, নিজ আত্মা, মাতা ও 

সখীজন প্রভৃতি থাকিলেও নারীর পতিই একমাত্র 
গতি। বাস্তবিক হিন্দুললনার নিকট পতির মত 

আর প্রিয় সামগ্রী কিছুই নাই। পতি তাহাদের 

'আত্ম।) পতি তাহাদের মন, পতি তাহাদের দে, 

পতি তাহাদের সর্বস্ব । কেবল ইহাই নহে, 

পতির মূল্য তাহাদের নিকট আরও উচ্চ, পতিই 

তাহার্দের একমাত্র--গুরু ও দেবতা | 

“পতিহি দেবতা! নয পতিবদ্ধুঃ পঠিগু রু১।৮ 

রামায়ণ। 

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি কোনও 

পত্বী তেত্রিশ কোটী দেবতার সকলকে উপেক্ষা 
করিয়াও কায়মনোবাক্যে পতির সেব! করে, তবু 

তাহার সদগতি হয়; আবার পক্ষান্তরে পতিকে 

অবহেলা করিয়া নকল দেবতাকে সেব। করিলেও 

নারীদিগের উদ্ধার নাই। ইহা হইতেই তোমর! 

বুঝিতে পারিবে--স্ত্রীর নিকট ম্বামী কি বস্ত ! 
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হিন্দুশস্্ আরও বলেন, স্ত্রীলোকের আলা- 

হিদ। ব্রত নাই, যজ্ঞ নাই, পতি সেবাই তাহাদের 

একমাত্র ত্রত। যে স্ত্রী এই ব্রত ও যজ্ঞ ফেলিয়া 

স্বামী বর্তমানে অপর যজ্ঞের জন্য ব্যত্ত হন, তিনি 

নরক-গামিনী হন। 

যে স্থলে এইরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, সে স্থলে 

স্বামী-স্ত্রী পরম্পরের প্রতি কিন্ধূপ আচরণ 

করিবেন, তাহ! বিশেষ আলোচনার জিনিস। 

প্রথমেই ম্বামি-গুহে প্রবেশ কারিয়। হিন্দু- 

বালিকাগণ স্বামীর প্রতি কি আচরণ করে দেখ । 

হিন্পুসমাঞ্জের অটুট বিবাহ-বন্ধনের নান! 
গম্ভীর উৎসবের মধ্যে পিত। যখন কন্তার হস্তখানি 

তুলিয়া লইয়। স্বামীর হস্তে একত্রিত করিয়া দেন, 

তখন সেই সরল। বালিকার হৃদয়ে কি একট! 

বিছ্যৎ সজোরে খেলিম্া! যায়। তখনকার সেই 

গম্ভীর ভাব, সেই পুরোহিতোচ্চারিত মন্ত্রগুলির 
বিশুদ্ধ ও পবিত্র উক্তি এক সঙ্গে মিশ্রিত হইন| 
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তাহাকে তখন কি বিহ্বলই করিয়! তোলে! 

কতকটা সেই বিহ্বলতার জন্যে, কতকট। বা 

ভাষার ছৃর্ববোধ্যতার গতিকে তখন তিনি সেই 

মন্ত্রগুলির সম্যক ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ন। | 

যদি হইতেন তবে বুঝিতেন যে, সেই দ্দিন সেই 

অপরিচিত পট্টবস্বমণ্ডিত পুরুষটীর সহিত তিনি যে 

গুরুতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন, তাহার ধ্বংস 

ইহলোকে তো নাই-ই, পরলোকেগ থাকিবার 

কথ। নহে । 
“্যদিদং হৃদয়ং মম তদন্ত হাদয়ং তব।” 

তাহারা সেই দ্িন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। 

পরস্পর পরস্পরকে ইহকাল পরকালের জন্য যার 

যার হৃদয়ে বরণ করে। কিন্ত, হায়, কয়টা রমণী 
এই কথাগুলির সার মম্ম হৃদয়ে গথিয়। বাখিয়! 

ইহার পর হইতেই যথাষোগ্যরূপে স্বামীর সেব! 

করিতে অগ্রসর হন? 

প্রায়ই হিন্দু সমাজে দেখ। যায়, বিবাহের 
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পরই কন্য। পিতৃ-গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হন, 

এজন্য কান্ন-কাটাও করেন। ইহ অতি লজ্জার 

কথা। স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান কম্ম পতিসেবা ও 

পতিসম্পকীয় আত্মীর়দের সেবাশুশ্র্। | তাহারা যত 

আঁধক এই সকল কর্তব্যকাষ! সম্পন্ন করিতে পারেন 

ততই ধন্য হন। খিখাহের পূর্বে তাহারা এ কম্মম 

সাধনের স্থযোগ প্রাপ্ত হন না- এজন্য স্ত্ীলোক- 

দিগের কুমারী জীবনট।কে একরূপে উদ্দেশ্ঠহীন 

ব।লয়াই বল। হইয়াছে । এক্ধপ অবস্থায়, বিবাহিত 

জীবনের সপ্দে-সঙ্গেই তাহাদের কর্কবাপালনের অন্য 

প্রস্থত হওয়। উচিত । বিবাহের পরই স্ুথভোগের 

জন্য পিতৃগৃহে না যাইয়া! পরম যত্বে প্রাণপণ চেষ্টায় 

জীবনের শেষ কর্তব্য--পতিসেবার জন্য €হ-মন 

অর্পণ করা বর্তব্য। £য স্ত্রী এইরূপ করিতে 

পারেন, দেবতা ও ভাগ্য-লক্ষ্মী তাহার উপর সন্তুষ্ট 

হন; খিনি আত্মন্থখের জন্য ব! বুদ্ধির দোষে ইহার 

বিপরীত করেন, তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয় 
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লোকেই অধোগতি হয়। বিবাহের পরই স্ত্রীকে 

বাপের বাড়ীর প্রতি অধিক আকৃষ্ট দেখিলে এবং 

নিজের প্রতি উদাসীন লক্ষ্য করিলে অনেক স্বামী 

ক্ষেপিয়। যান,মনে মনে স্ত্রীকে অবাধ্য ও সেহভক্তি- 

হীন। বলিয়া অনাদর করেন। ইহা বড় স্বিদধা- 

জনক নহে। প্রথমেই স্বামীর মনে এইরূপ সংস্কার 

বদ্ধমূল হইতে দিলে, পরে আর অনেক চেষ্টার 

তাহার সেই ভাবটাকে দূর করা যায় না। হয়ত 

উভয়ের মধ্যে ভালবাস। জন্মে, আদর জন্মে, সন্ভাব 

জন্মে, সবই হয়; কিন্তু তবুঞ্ কেমন একটু খটুক। 

থাকিয়। যায়। স্থতরাং বিবাহের পরই যথাসস্তব 

ভাবে স্বামীর পরিচর্্য!য় মনোনিবেশ করিতে চেষ্ট। 

করিবে। কিন্তু এই কাধ্যের ছল করিয়া নিল জ্জ- 

তাকে বরণ করিও না। প্রথমে আঁপিমাই স্বামীকে 

একবারে ঘেরিয়। বিলে দশজরনে হাসাহাসি, 

কানাকানি করিতে পারে-বাড়াবাড়ি করিয়া 

সেইরূপ নিন্দা উপাঞ্জন কর! কর্তব্য নহে। এস্থলে 
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সীত। ও সাবিক্রীর উদাহরণ তোমাদের নিকট 
উল্লেখ কর্সিবার যোগ্য । বিবাহকাধ্যের পরই স্ত্রী 

কি ভাবে আপনাকে স্বামীর সঙ্গে এক করিয়। দেয় 

এবং সকল ছাড়ি ম্বথীর পরিবারে একান্ত ভাবে 

ঢকিয়। প০, তাহ এই ছুই আদশ আয্যনারার 

চারত্রে বিশেষ শক্ণার । সাত। বিবাহের পরই 

একবারে চিরকালের তরে স্বামি-গৃহবাসিনী 

হহলেন, আর কখনও জনক-পুরে ফিরিয়া যান 

নই । সাবিক্রীর অবস্থাও ভাই-ই.। সাবিত্রী রাজার 

কন্া। হইন্জাও দরিদ্র স্বামীকে বরণ করেন এবং 

বরণ করিয়াই চিরকালের জন্য তাহার সহিত 

শ্বশুরালয়বাসিনী হন। এই সকল দেখিয়। 

আমাদের আজকালের বালিকার। পিক়গৃহের 

অপরিমিত আক্ষণ বিস্থৃত হহতে চেষ্ট। করুন-- 

আবার ঘরে ঘরে সীত। সাবিআর স্য্ি হউক। 

সাবিত্রী শ্বশুর-গৃহে আপিয়াই আর একটা যে 

কাধ্য করিয়াছিলেন, তাহ। আমাদের বর্তমান 
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শিক্ষিত ললনাদ্দের আরও লক্ষ্য করা উচিত। 

সাবিত্রী শ্বশুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পিতৃদত্ত 

আভরণগুলি একে একে খুলিয়া রাখিয়া দেন। 

পিতা একট? রাজ্যের রাজা, পিতা আদর করিয়। 

কন্যাকে এই সকল অলঙ্কার দিয়। গিয়াছিলেন, 

শ্বশুর-শাশুড়ীও বধৃকে সেই সকল অলঙ্কারে ভূষিতা 

দেখিলে তৃপ্তিবোঁধ করিতেন, কিন্তু তথাপি সাবিত্রী 

সেই অলঙ্কারগুলি গায় রাখিতে পারিলেন না। 

ভাবিলেন, যাহার স্বামী বনবাসী, সন্্যাশী, তাহার 

এই রাজ-আভরণে দরকার কি? হায়, এই অমূল্য 

কথাটা আমাদের কুললক্ীদের মধ্যে আজকাল 

কয় জনে চিন্তা করেন! 

প্রায়ই দেখ! যায়, আজকাল আমাদের বালি- 

কার আত্মহথথের জন্ত স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়। 

তোলেন। স্বামীর অবস্থ! যদ খারাপ হয়, আর 

নিজ পিত্রালয়ের অবস্থা যদি খুব ভাল হয়, তবে 

সে] প্রায়ই দেখ! যায়, সেই দরিদ্র স্বামীর গৃহে মন 
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বসানটাকে তাহারা ভারি একট! অসম্ভব কাধ্য 

বলিয়া! মনে করেন । হয়ত প্রথম প্রথম তাহার] 

পিত্রালয়েই বৎসরের অধিকাংশ ভাগ কাটাইয়। 

দিবার জন্য ব্যস্ত হন। তার পর যদ্দিবা স্বামি- 

গৃহে থাকিতে বাধ্য হন, তথাপি তখন, তাহাদের 

জালায় স্বামী বেচারীর প্রাণ ওষ্টাগত হইয়া 

উঠে। পিতৃধনাভিমানিনী আ্ীর দাবী দাওয়া 

যোগাইতে যোগইতে তাহার প্রাণাস্ত 

উপস্থিত হয় । ম্বামী হয় ত শুতমুখে ঘশ্মাক্ত 

কলেবরে সারাদিন প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়! 

পরিবারের ভরণপোষণার্থ ছু"টী পয়সা ঘরে 

আনেন, আর তাহার স্ত্রা হয়ত পাড়ার দশ- 

জনেন্ন কাছে একটু গর্বিত হইবার জন্য--একটু 

প্রাধান্ত দেখাইবার জন্য, নিজেই তাহ! নকল গ্রাস 

করিয়া বসেন। দরিদ্র স্বামী যে অর্থ অনাহারে 

অনিদ্রায় সংগ্রহ করেন, তিনি হয়ত সেই অর্থ 

অবলীলাক্রমে এসেন্স ব। পোষাকের উপর বায় 
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করেন--ইহা অপেক্ষ। আর নারীর অধঃপতন 

অপিক কি হইতে পারে? 

তোমর! সর্দপ্রযাত্বে সর্বদা! এই অভ্য।সটাকে 

দূর করিতে চেষ্টা করিবে। যদি কুললন্দ্পী হইতে 

চা9, মদ প্রকৃত আদর্শ নারী হইবার আকাঙ্ঞ। 

থাকে, তবে কখনও স্বার্থের জন্য পতিকে নভাল- 

বাসিও ন|। মানি, একবারে স্বার্থশূন্যভাবে 

ভাপবাদা মন্তষ্ের মধ্যে সকলের সাধ্য নহে। 

সকলের কেন? ছুশ্চার জনেরও সাপ্য কিনা 

সন্দেহ! এ অবস্থ।য় অন্ততঃ মহৎ স্বার্থের জন্য 

আপনার অকৃত্রিম ভালবাস। স্বামীর চরণে সপিয়। 

দাণ্ত। স্বামীকে ভালবাসিয়া যে স্থুখ, স্বামীর 

ভালবানা, আশীর্বাদ ও মঙ্গলমাধনে যে শাস্তি, 

শুধু সেই শান্তির, সেই স্থথের বিনিময়ে আপনার 

সর্বস্ব স্বামীর চরণে বিসঞজ্জন করিবে । যেখানে 

দেখিবে, তোমার ব্যবহারে স্বামীর এতটুকু কষ্ট, 
এতটুকু অশান্তি বা এতটুকু অমঙ্গল সংঘটিত 
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হইতে পারে, শ্রাণান্তেও সে ব্যবহার করিবে ন|। 

স্বামী যদি ইচ্ছাপুর্বক তোমার উপর অপৎ 

বাবহারও করেন, তথাপি মনে ব্বাখিবে, তিনি 

তোমার স্বামী (অর্থাজ সর্নমন প্রভু), তুমি তাহার 

্বামেনী নপগ । ভিনি তোমার উপর যাহ। হচ্ছ! 

তাহ করিতে পারেন, কিস্ক তোমার কেবল 

নীরবে ভাহার সেবাশুশন। করাই কন্তব্য। কেবল 

ইহ্'ই নহে, ৫কেবল নীরল সেবাশুশষা করিলে 

হহবে ন।, স্বামীর সহন্্ দোষদবেও কখনও তাহার 

উপরে বিন্রুমান্রও 'অপ্রনন্নভাব আনিবে না। 

রামচন্দ্র চিরন্সেহশখালিনা সীভাকে বিন। অপ- 

রাধে বনে দিম়্াছিলেন । ভাষণ বনে একাকিনী 

অবলা নারী কে বিপদেহ ন। পড়িয়াছিলেন, কিন্তু 

তথাপি সীত। এজন্য রামের প্রতি এটুকু ৪ অভি- 

মান বা! এতটুকু অগ্রদন্নভাব আনেন নাই, 

চক্ষুর জলে বঙ্গ সিক্ত করম কেনল মাত্র আপন 

অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছেন, আর কহিয়াছে ন__ 
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পতিহি দেবত। নাঃ পির্বন্ধুঃ পতিগু রুঃ। 

প্রাণৈরপি প্রিয্ং তক্মান্তর্তুত কার্বাং বিশেষতঃ ॥ 

পতিই নারীগণের দেবতা, পতিই নারী- 

গণের বন্ধু, পতিই নারীগণের গুরু, এই পতির 

কার্ম্য আমার নিকটে প্রাণাপেক্ষা ৪ প্রিয়। 

তোমরা সর্বদা এই চিন্ত্রধান তোমাদের 

মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়। রাখিবে। 

পতিসেবাই স্ত্রীলোকের প্রধান ধশ্ম_ একথ। 
বলিয়াছি। এখন ক প্রকারে এই পতিসেবা স্থ- 
শঙ্খ লরূপে ও অভ্রান্তরূপে করা যায় তাহ! বিবেচ্য । 

শুধু রন্ধনার্দি করিয়া পতিকে ভোজন 

করাইলে বা অন্থান্ত গৃহকম্মাদি করিয়৷ পতির 

কাধ্যে সহায়তা করিলেই পতিসেবার চূড়ান্ত 

হইবে না। সর্ববদ| দৃষ্টি করিবে--কি করিলে 

পতি সন্তুষ্ট থাকেন, পতি কি প্রকার ব্যবহার স্ত্রীর 
নিকট হইতে চাহেন। 

এই দুইটা বিষয় পত্থীকে নিজ চেষ্টায় এবং 
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নিজ বুদ্ধিতে বাহির করিয়। জানিতে হইবে। 

অনেক সমন্ন হয়ত স্বামী পত্বীকে নিজের অভি- 

রুচির কথ। সমস্ত ভাঙ্গিরা বলিতে পারিলেন ন। 

অনেক সময় হয়ত নিজের মনের ভাব বলিয়া 

স্ত্রীকে অসুবিধায় ফেলিতে স্বামী কিছু সঙ্কোচ 

বোধ করেন। সেরূপ স্থলে স্ত্রীর নিজ বুদ্ধিতে 
সকল কথ। বুঝিয়। লইতে হইবে। 

স্ত্রী কখনও স্বামীর অবস্থ। হইতে নিজকে 
উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিবেন না। 

তিনি সর্বদ! স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে 

দুঃখী থাকিবেন। স্বামীর রুচি, অভিপ্রায় এবং 

মানসিক অন্যান্য ভাবগুলির সঙ্গে স্ত্রীও আপন 

ভাবগুলি এক করিতে চেষ্ট। করিবেন। কারণ 

স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন আত্ম।। এক জনের ভাব আর 

এক জনের ভাব হইতে স্বতন্ত্র হইলে উভয়ের 

হদয় এক হুইতে পারে ন।। স্বামী যাহা ভাল 

দেখেন, স্ত্রীও তাহ! ভাল দেখিতে চেষ্ট। করিবেন, 
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স্বামী যাহ! ঘ্বণ! করেন, স্ত্রীও তাহা ঘ্বণ! করিতে 

শিখিবেন। স্বামীর মিত্রকে স্ত্রী মিত্র বলিয়।জ্ঞান 

করিবেন, স্বামীর শক্রকে তিনিও শন্র জ্ঞান 

করিবেন। 

বড়ই ছুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজের মধ্যে 

এরূপ ছু'এক জন নারী মধো মধো দেখ! যায়, 

যাহার! স্ব মীর শত্রর সঙ্গে বেশ আত্মীয়বৎ ব্যবহার 

করে। ইহা বড় বিসদুশ। আপনার স্ত্রীকে 
আপনার শক্রর পক্ষপাতিনী দেখিলে স্বামীর মনে 

কতখানি কষ্ট হয়! স্ত্রী যদি বুবিতে পারেন যে, 

পতির সেই শত্রব্যক্তি বাস্তবিক নিদ্দোষ, সুধু 
তাহার স্বামীর দোষেই তাহাদের মধ্যে এই 

শত্রুত। জান্ময়াছে, তথাপি শক্রর পক্ষাবলশ্বন 

ন| করিয়া বিনয় নম্র বচনে গোপনে স্বামীকে 

উপদেশাদি দান রি তাহাকে সংশোধিত 

করিতে যত্ববতী হহবেন। আপনার পিতা- 

মাতাও যণ্দি রা শক্রুত! করিতে অগ্রসর হন, 
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তথাপি স্ত্রীলোকের এইবপ সতর্কতা অবলম্বন 
কর্রবা । 

এইস্থলে একটী কথা উল্লেখ করা কর্তব্য । 

অনেক স্থলে দেণ। যায়, মেয়েরা ধনী ম্বামীর 

সংসার লুগন করিম। দরিদ্র পিতা মাতাকে সাহাখ্য 
করিতে অস্থির । দর্দ্রকে সাহায্য কর-_তাহাতে 

অধন্ম নাই, কিন্ধ গোপনে স্বামীকে না জানাইয়। 

গওবপ করিও না। তাভাতে স্বামীকে ছলন। 

কল! হয় এবং তাহাকে এর্দশ্রেষ্ট আত্মীয়ের আসন 

হইতে নীচে নামাইরা দেএয়া হয় । যিনি তোমার 

সর্বন্গ প্রভূ, বাহার আত্মা তোমার আত্মার সহিত 

এক, তাহাকে তুমি একট কথা 9 কি গ্রকারে 

গোপন করিতে পার? তোমার স্বামী কোনও 

প্রকারে এই কথ। জানিতে পারিলে, সেই মুহূর্তেই 

তিনি ভোমাকে তাহার বিশ্বাসের আসন হইতে 

চিরকালের জন্য নীচে নামাইম। দিবেন ইহাতে 

আর সন্দেহ নাহ । 
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স্ত্রী সর্বদাই হ্বামীর প্রদত্ত ভরণপোধণে সন্ত 
থাকিবেন। প্রকারান্তরে লভ্য হইলেও অন্য 

উৎকৃষ্ট ভরণপোষণের জন্য লালায়িত হইবেন না। 

পিতামাতার প্রদত্ত উতকৃষ্ট রত্বালস্কার অপেক্ষ। 

স্বামীর প্রদত্ত সামান্য ভরণপোষণে অধিক গর্ব 

অনুভব কর] ত।হাদের উচিত । 

কোন কোন স্ত্রী আছেন, তাহার! দরিদ্রের 

বধূ হইরাও রত্বালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া থাকিতে 

উদ্প্রীব! স্বামী হয়ত এক জোড়। ছে'ড়। জুতা, 

ছেড়া কাপড় দিক্স! বৌোন9 পে দিন গুজরাণ 

করিতেছেন, কিন্তু পত্বীর সে দিকে লক্ষ্য নাই, 

তিনি ফিটু রাজরাণী সাজিয়। ধরাকে শর জ্ঞান 

করিতেছেন। তখন তাহার সম্মুখে তাহার বেচার। 

স্বামীকে দেখিলে, তাহার সব্বময় ভূ বলিয়া 

তাহাকে মনে না হইয়া, তাহার কোন দীন্দরিদ্র 

ভৃতা বলিয়া! মনে হয় । ষে সকল স্ত্রীলোকের 

এইরূপ আচার, তাহাদের মুখদর্শনও করিতে নাই। 
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স্বামী নিজ ক্গমতায় কোনও রূপ রেশ 

ভোগ না করিয়া রত্বালঙ্কার দিতে পারেন, পর, 

ভোগ কর-_-তাহাতে আপতা নাই। স্বামীর 

দ[ন অপেক্ষা স্ীলোকের আর অধিক কি প্রার্থনীয় 

থাকিতে পারে? শাস্ত্ে আছে, “যাহার স্বামীর 

ভালবাস। আছে, তাহার সবই আছে, যাহার 

উহা! নাই, তাহার কিছুই নাই ।” একথা ধরব 

সত্য। সেই ভালবাপার নিদর্শন অপেক্ষ। প্রিয় 

সামগ্রীর ধারণ। কর যার ন।। কিন্তু তথাপি 

স্বামীকে দরিদ্রভাবাপন্ন রাখিয়। নিজে অঙ্গরাগ 

বদ্ধিত করিবে না। তাহাতে পতিভক্তির অভাব 

দৃষ্ট হয়। পতি তোমার দেবতা, সর্বময় প্রভু; 

তাহার অপেক্ষ। উচ্চভাবে চলিতে তোমার অধি- 

কার নাই। 

অনেক স্ত্রী এস্থলে দিজ্ঞান। করিতে পারেন 

যে, তাহাদের ছুর্ত!গ্যবশতঃ উহাদের স্বামী যদি 

নিজদোষে বিপথগামী হন, তাহাদের প্রতি 
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অযথ|। অত্যাচার করেন এবং আপনার সর্বনাশ 

আপনি করেন, তবে কি প্রকারে তাহার। তেমন 

স্বামীর উপর ভক্তি, শ্রদ্ধ! ও মান্যনানতা রাখি- 

বেন? ম্বামী যদি মছ্যপার়ী হইয়। সর্ববদ|ই স্ত্রীকে 

জালাতন করেন, কুকায্যে রত হহয়। সকলেরই 

ঘ্বণ্য হন, অধশ্মের রাজ্যে সর্বব্দ। ডুূবিয়। থাকেন, 

তবে সে স্বামীকে কি ভক্তিশ্রদ্ধা কর সম্ভব? 

ইউরোপীয় ললনার। একথ। লিজ্ঞানা করিলে 

তাহাদের নীতিবিদেরা অবশ্তঠ উত্তর করিতেন, 

“কখনও না। তেমন স্বামীর মুখদর্শন কব্য 
নয়-_-তাহাকে অচিরাৎ পরিত্যাগ ( 1)1৮০/০৪ ) 

করিবে ।” কিন্তু আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও 

আদর্শ অন্তর্ূপ--সর্ব্বোচ্চ । আমাদের আদশ 

ম্ন্ুষ নহে, আমাদের আদর্শ দেবতা । আমরা 

বলি, “স্বামী সৎ হউক, অনং হউক, মূর্থ হউক, 

বিদ্বান হউক, স্থন্দর হউক, কুৎসিত হউক, তিনিই 

স্ীলোকের একমাত্র প্রভু; স্ত্রী কি ইহকালে, 
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কি পরক।লে, কখনই সেই স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইতে চাহিবেন না । তাহাকে প্রাণপণে স্থখী 

করিতে চেষ্টা করিবেন।” স্বামী বিপথগামী হইলে, 

(ক করিয়। তাহাকে সম্পথে আন। যায়, তাহ। চিন্তা 

করিবেন এবং বুদ্ধি সহকারে সেই পথে আনিবেন। 

মনে একাগ্র5। ৪ পানে! পুরণ মাত্রায় থাকিলে 

সী কথনও স্বামীর দোষ সংশোধনে অকুতকাধা 

হন ন।। হহার প্রমাণ অনেক পাওয়া বাম়। কয় 

দিন স্বামীস্ত্রীর গুণগ্রামে« প্রতি লক্ষাহীন হইয়। 

থাকিতে পারেন ? সহা কর, অপেক্ষ। কর, প্রাণপণ 

চেষ্ট। কর-_ তোমার স্বামী সং্পথে খিরিবেনই 

কিরবেন, তোমায় আদর করিবেশই করিবেন। 

বদি না করেন, তবে মনে করিবে যে, কেবল 

তোনার চেষ্টার ক্রটীতেই এইরূপ হইল; তোমার 

একাগ্র চেষ্টার ফলকে রোধ করিতে পারে--এমন 

কিছু কারণ নাই। 

অনেক স্ত্রীলোক, স্বামী কুংমিৎ, কুরূপ বা 
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মুর্খ হইলে মনে মনে বিশেষ অসস্তোষ বোধ 

করেন। মন্গুষ্যের পক্ষে এইব্ূপ অনচ্ছলতা বোধ 

স্বাভাবিক হইলেও, ভাবিয়া দেখিলে, হিন্দুনারী- 

গণের ইহা! একট! প্রকাণ্ড ভুল। হিন্দুনারীগণ 
ত্বামীর সহিত তাহাদিগের সন্বন্ধটাকে কেবল একট! 

ইহকালের সম্বন্ধই মনে করেন না। তাহাদের 

মতে স্বামীর সহিত পত্বীর সম্বন্ধ অনস্তকালের জন্য । 

এ সংসারে আমর! শুধু কয়েক দিনের জন্য নিজ 

নিজ মানসিক বলের পরিচয় দিতে আমি । এই 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, পরিণামে, পরকালে 

আমাদের অনন্ত মিলন, অনন্ত স্থখ! সেই অনন্ত- 

কাল ভরিয়। স্বামী যে সৌন্দর্য, যে এশা ভোগ 

করেন, স্ত্রীলোকের তাহার দিকেই দৃষ্টি থাকা 
উচিত। এই ছুই দিনের সৌন্দধ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি 

দ্বিয়। কি হইবে? স্ত্রীলোকের! নিজ চেষ্ঠায় যখনই 

আপনাদের স্বামীকে সংপথে আনয়ন করিতে 

পারেন এবং এই উপায়ে তাহাদের পরকালেরও 
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উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারেন, তখন :আর 

তাহাদের ভাবনা কি! তাহাদের নিজ নিজ স্বামীকে 
গড়িরা লও], ভালমন্দ কর।, স্থন্দর কুৎ্লিত্ করা, 

সকলেইতে। তাহাদেরই হাতে! স্থতরাৎ, স্বামী 

কুৎসিত, কুবধপ ব। মূর্খ হইলেও, তাহাদের এজছ্য 

বিন্দুমাত্র ক্ষুদ্ধ হওয়া! উচিত নহে । মনে রাখিবেন, 

ঈশ্বর আপনাদিগকে এ উপায়ে পরীক্ষ। করিতে- 

ছেন মাত্র । ভালকে তে। সকলেই ভালবাসে ! এই 

কুৎসিত, কুরুপ, সূর্থ ব্যক্তিকে ভালবানিয়া আপন 

করিয়। লইতে পারেন ভো, ইহার চরণে সর্ববন্থ 

অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্া মনে করিতে পারেন 

তো, আপনার কৃতিত্ব, তবেই আপনার এ ছুঃখ 

আর থাকিবে না-_'অচিরাৎ অনন্তকালের জন্য এই 

স্বামিকেই নিজ মনোমত রূপে প্রান্ত হইবেন। 

স্বামী কুৎসিত, কুরূপ ব৷ মূর্খ হহলেও অপর 

ক্ূপবান্, গুণবান্ ব। অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তি 

অপেক্ষ। স্ত্রীর নিকট শতগুণে অধিক পুজনীয়। 
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স্বপ্পেও অন্যকে কখনও তোমার পতি অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠতর মনে করিবে না । তিনি তোমার সর্বময় 

প্রভু; ধাশ্মিক হউন, অধাশ্মিক হউন, সুন্দর 

হউন, কুৎপিত হউন, তিনিই তোমার নিকট 

সকলের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । ভ্রমেও অন্যকে এতদ- 

পেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করিলে, তুমি অধ:পতিত 

হইলে। হিন্দুশাস্ত্রামুসারে সতী নারীর মুহুর্ত 
কালের জন্যও পরপুরুষের পক্ষপাতিনী হইবার 
অধিকার নাই । 

হিন্দুনানীর নিকট সতীত্ব বড় ছুল্লভ রত্ব! 

প্রাণাপেক্ষাও ইহা রমণীগণের প্র্িয়। কেবল 

পরপুরুষের কামনা ন! করিলেই যে সতী হওয়া 

গেল তাহা নহে। সতী রমণী পতির অনভি প্রায়ে 

ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করিবেন না। সর্ববদ! 

তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পতি তীহার্দিগকে 

কি ভাবে চলিতে দেখিতে চান। 

এরূপ অনেক স্ত্রী দেখ। যায়, ধাহার! সামান্ত 
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কারণে পঠির মনে কষ্ট দেন। হয়ত বিচার 

করিয়। দেখেন না, কি করিয়া চলিলে স্বামী ভাল- 

বাসেনঃ ব হয়ত বুঝিতে পারিয়াও সেট। তত 

গ্রান্থ করেন না। ভাবেন, “এ সামান্য বিষয় মাত্র, 

থাকৃন1__এর জন্য কি এমন আলমিবে যাইবে?” এই 

ভাবিয়। ভাহার। স্ব.নীর অপ্রিয়কাধ্য কগিতে অগ্র- 

মর হন। কিন্তু হহ। বড় অন্তান! সামান্য হইলেও 

ক্ষমতাসত্বে স্বামার অগ্রয় কাধ্য কদাপি কণিবে 

না। অনেক সময় এই সব সামান্ত কাধ্য হইতেই 

অনেক গুরুতর মনোহ্ালিন্ের স্থষ্টি হয়। সুতরাং, 

প্রত্যেক কাধ্যটী করিবার পূর্বের ভাবিবে, হোমার 

এই কার্যে তোমার স্বামী সুখী হইবেন কি ছুঃখিত 

'হুইবেন। তারপর দেই অন্থসারে কার্য; করিবে ॥ 

অনেক স্বামী হয়ত স্ত্রীকে মুধর। দেখিতে ভাল- 

বালেন না; সেস্থলে সেই চরিত্র পরিত্যাগ করিৰে। 

অনেক স্বামী হয়ত স্ত্রীকে লজ্জাহীনা দেখিলে কুন্ধ 

হন, দশজনের সঙ্গে নিলজজভাবে কথাবা্ড। কছিতে 
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দেখিলে কষ্ট পান; সেস্থলে স্বামী সে কথা মুখ 

ফুটিয়। তোমায় না বলিলেও নিজ বুণছ্ধতে তাহার 
মনে।ভাব বুঝয়। সেই অভ্যাস ছাড়িবে। অনেক 

স্বামী হয়ত, তাহার স্ত্রী অমুক অমুক লোকের সঙ্গে 
মিশে কি আলাপ করে, তাহ ভাল বাসেন না 

তখন তাহা বুঝবে, বুঝিগ্না তাহার প্রতিকার 

কারবে । সন্গদ। লক্ষ্য কারর! দেখবে, কাহার 

সাত মিশিতে স্বামী আপত্তি মনে করেন, কি কি 

ভাবে ভোমাকে তিনি চলিতে দেখিতে চান, কিনূপ 

ভাবে তোমাকে দেখিলে তাহার আনন্দ হয়-_এহ 

সব খুএ ভালরূপ বুঝিয়। তাহার শ্রীতর জন্য যাহা 

দরকার মত্ত করিবে--বিরক্ত ভাবিয়া নয়, কষ্ট 

করিঘ। নয় হাস্যমুখে স্ুখান্থভব করিতে করিতে 

ক'রবে। স্বামীর কারে বিরক্তি বোধ করাও 

স্বীলোকের পক্ষে পাপ বিশেষ । 

ত্বান বিপদের সময় সাহম ও কষ্টের সময় 

সাস্বণ। দিবে। মহ কাধ্ো সর্বদা তাহাকে উৎ- 
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সাহিত করিবে । কখনও তাহার উন্নতির পথে 

নিজের স্বার্থের জন্য কোনও রূপ বিদ্র জন্ম'ইবে 

ন।। যাহাতে স্বামীর যশ, স্বামীর পুণা, স্বামীর 
উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধ পায়, প্রাণ 'দিয়াও তাহা 

করিবে। স্ত্রী শাস্বাহলারে স্বামীর অর্দাাঙ্গনী ও 

সহধশ্মিণী | শ্বামার মুখ, দুঃখ, পাপ, পুণা প্রত্ঠেকে- 

রই অদ্ধ।ংশের আধকারণী যনি-স্বামার প'রণাম 

উজ্জল হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার৪ পারণাম উজ্জ্বল 

হুহবার কথা । স্থতরাং তাহার যাহাতে ধম্মকম্মে 

মতি হয়, তাহ সর্ব প্রযত্বে করিবে। 

অভিমান করিয়া কখনো স্ব'মীর মনে গুরুতর 
কষ্ট দিও না। তাহার কষ্টে যদ তে:মাণ স্থথ 

বোধ হয়, তবে মে বড় অস্বাভাবক কথ।। 

নিঃম্বার্থভাবে ম্বামীকে ভালবাদিলে কোখা »হতে 

অভমান আমিবে। তোমাদের অ.ভমানের পালাতে 

অনেক সময় অনেক দুর্ভাগ্য স্বামী 'বশেষ 

কষ্ট হয়-_-মনের কষ্টে তাহারা কর্তব্য পধান্ত বিশ্ব 

১৬৫. 
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হইয়! যান। স্বামীর যাহাতে এমন মনোকষ্ট হয়, 

তেমন অভিমান কখনও করিবে না । বহশ্যচ্ছলে 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান-_সে স্বতন্ত্র কথা ! 

' স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক কতকট। গুরুতর, তাহ! এক 
নূপ বুঝান হইল। যেখানে এইরূপ গুরুতর 

সম্পর্ক, সেখানে হাসি তামলার ভাব আনিও না। 

অনেক স্ত্রীলোক, ভ্রাতার নিকট, পিতা মাতার 

নিকট বা অন্যান্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক 

সময় পতির নিন্বা করে। কেহ কেহ বাস্বামী 

অপেক্ষা এ সব আত্মীয়দের প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ 
দেখান। সেইরূপ স্ত্রীলোকের মৃখদর্শন করাও 
পাপ। তাহাদের সংসর্গ পরাস্ত পরিত্যাগ করিতে 

চেষ্টা! করিবে। 

আজকাল নব্য। স্ত্রীদের মহলে, কে কেমন 

স্বামীর আদর পান, কাহার স্বামী কাহাকে কি 

ভাবে সম্ভাষণ করেন, কে কাহার নিকট কিরূপ 

চিঠিপত্র লিখেন প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা 
১৬৬. 



পতির প্রতি কর্তব্য 

হয়। ইহাতে অনেক সময় অনেক মহৎ অনিষ্ট 

সাধিত হয়। তাহাদের এই আলোচনায় শ্বামী- 

স্ত্রীর সম্বন্ধট! অনেক সময় নিতান্ত হাল্ক। হুইয়। 

যাম়। এতদ্বাতীত্ত অনেক সময় এমনও দেখা! 

যায় যে, কোনও কোনও স্বামী তাহাদের কথাট। 

অন্তর প্রকাশিত হইতে দেওয়ার পক্ষপাতী থাকে 

ন।--সে স্থলে তোমাদের এ অনধিকার কাধ্য করা 

হয়। ম্থামীন্্রীর প্রণয়ের বিনিময়-কাহিনী দশ- 

এনের উপভোগ্য সামগ্রী নহে--উহা উহাদের 

পরস্পরের অতি যত্বের, অতি গোপনীয় পবিজ্র প্রিয় 

সামগ্রী_-উভয়ে প্রাণে গ্রাণেই তাহ) উপভোগ 
করিবেন, হাটে বাঙ্জারে ছড়াইলে উহার ম্ধ্যাদ। 

বহিবে না। 

সর্ববদ! প্রত্যেক কাধে, প্রত্যেক অবস্থায় পতির 

চরণে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া অগ্রলর হইবেন । 



শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি 

কর্তব্য। 

আজ কাল শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি স্ত্ীলোক- 

দের ভক্তির আকর্ষণ অনেকট!1 শিথিল হইয়া পড়ি- 

মাছে । তাঙ্কাতে অনেক অনথের স্যষ্ি হইতেছে । 

যে'বালিক। স্বামী-গৃহে নৃতন প্রবেশ করিয়াই 
কত্রী হইয়! বিবার জন্ত ব্যগ্র হন, তীহার ন্যাম 
অপরিণামদর্শিনী রমণী আর নাই। গৃহ-সংসার 

রক্ষা কর! একটী সহজ ব্যাপার নহে । অনেকে 

ইহাকে একটি রাজাশাসনের তুল্য কঠিন ব্যাপার 
বলিয়। নির্দেশ করিয়ছেন | কথাট। ঠিক । এমতা- 

৬৬৮ 
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বস্থায় ছুই দিনের অভিজ্ঞতা লইঈয়। এমন একটা 

বিরাট দাঘ্নিত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ. করিতে অগ্রসর 

হওয়া কি প্রকার অদূরদর্শিতার কাজ তাহ! 

বুঝাইবার নহে । এজন্য রমণীদিগের পক্ষে অভিজ্ঞ 

শ্বশুরশাশুডীর আশ্রয় ও পরামর্শ গ্রহণের চেষ্ট 

একান্তই কর্তব্য । ধারা, তেমন আশ্রম ও 

পরামর্শ লাভ করিতে পারেন, তাহারা যেন 

আপনাদ্িগকে সৌভাগাবতী মনে করেন। বাহাদের 

ভাগ্যে শ্বশুর-শাশুড়ী ঘটে না, তাহারা অতি 

ছুর্ভাগানতী । সুরঙ্গসমাক্ুল নদীবক্ষে চালকহীন 

নৌঞ্কারোচীর মত সংসারে তাহাদিগকে অনেক 

বিপদাপদ সহা কর্রিতে হয়। আবার ভাগো এমন 

শ্বশুর-শাশুড়ী লাভ করিয়া ধাহার। তাহাদের 

উপদেশ ও কর্তৃত্ব গ্রহণে পরাজ্মুখ হন, তাহার থে 

শুধু একাস্ত ছুর্ভাগাবতী, তাহা নহে, তাহারা 

একান্ত নির্ব্বোধও বটেন। তাহারা নিজে বুদ্ধির 

দোষে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিম 

১৬৯ 
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বসেন। যে বিরাট দায়িত্বভার-গ্রহণে পদে পদে 

বিব্রত হইতে হয়, তাহা শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর 

চাপাইয়। দিয়া নিশ্চিন্তমনে তাহাদের মেহের ছায়ায় 

বাস করার মত আর কি সুখের সামগ্রী থাকিতে 

পারে? শ্নশুর-শাশুড়ী বিনা কারণে কখনও 

বধূ-বিদ্বেষ পোষণ করে না । তুমি যদি বুদ্ধিষতী 

হও, তুমি যদ্দি বিনীতা। ও শ্রদ্ধাবতী হও, তবে 

তভোঁমার শ্বশুর-শ।শুড়ী কেন তোমার প্রতি অপ্রসরর 
থাকিবেন? ভালবাসায় বনে : পশু বাধ্য হয়, 

আর মাহুব-শুধু মানুষ নহে, যাহারা তোমার 

এমন আত্মীয়, তোমার ভর্তার চিবমঙ্গলাকাজ্জী 

_তীহারা' বাধ্য হইবেন না কেন? হইতে 

পারে, সকল লোক সমান নয়; হইতে পারে, 

কাহারও কাহারও শ্বশুর-শাশুড়ী বাস্তবিকই ক্র র- 

ত্বভাবদম্পয্প ; কিন্ত তাহা .হইলেও কে কবে 
আপনার .জনকে অবজ্ঞা করে? তোমার পিতা- 
আতা বা ছেলেমেয়েশ্ডুলি অবাধ্য বা অশিষ্ট হইলে 

১৭৪ 



শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 

তাহাদের মায়া! তুমি কাটাইতে পার না, কিন্ত 
তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী একটা অপ্রিয় কাধ্য করিলে 

বা একটা অপ্রিয় কথ! উচ্চারণ করিলে, তোমর। 

তত্ক্ষণাৎ একেবারে মেজাজ উনপঞ্জাশ করিয়া 

তোল ! ইহা কিন্তাযা কথ? তোমার পি! 

মাতা ও পুভ্রকন্তা যেন তোমার পরম আত্মীয় 
ও পরম প্রীতির পাত্র, তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীও 

তোমার নিকট তদ্রপই--বরং আরও কিছু অধিক। 

হিন্দুশাস্ত্রানুারে, পিভা-মাতাপেক্ষাও্ শ্বশুর-শাশুড়ী 
অধিক পুজনীয়, অধিক শ্রদ্ধার পাত্র-কেনন৷ 
তাহার, আপনাপেক্ষাও যে প্রিয় স্বামী--তাহার 

পিত1 মাতা, নিজের পিতা মাতা নহেন। তাহা- 

দিগকে সম্যক ভক্তি শ্রদ্ধ! করিতে ন। পারিলে, 

স্বামীর প্রতি তোমার ষখোচিত ভক্তিশ্রদ্ধার অভাব 

রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে । এমতাবস্থায় সাধবী 

স্ত্রী মাভেই শ্বশুর-শাশুড়ার প্রতি ভক্তি রাখ! 
্বাভাবিক। ধাহাদের সে. ভক্তি নাই, তাহারা 

১৭১ 
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যেন মনে মনে বিচার করেন যে, তাহার! প্রকৃত 

মাধবী নহেন- তাহাদের পতিপ্রেম বলিয়া যে 

একট! পদার্থ রহিষ্াছে, সেট। শুধু একটা স্বার্থ- 

মুগ্ধ প্রণয়ের অস্থায়ী ভাব মাদ্জ। ন্বার্থের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহার 'আবিভাব; আবার স্বার্থের সঙ্গে 

সঙ্গেই তাহার লয়। নতুব! তাহাদের একমাত্র 

দেবত। পতির, ভক্তি, শ্রদ্ধ। ও ভালবানার পান্রকে 

তাহার! ভক্তি, শ্রদ্ধ। ও ভালবামার চক্ষে দেখিতে 

পারেন না কেন? 

যাহ। হউক, এসব আত্মীয়তা, অনাত্মীয়তার 

কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজ নিজ স্বার্থের দিক দিয়! 

দৃষ্টি করিলেও স্ত্রীলোকের শ্বশ্তর-শাশুড়ীর প্রয়ো- 
জনীয়তার কথ। বিলক্ষণ বুঝতে পারিবেন। 

অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ অর্থাদি বায় করিয়াই, 

বা কম় জনে লাভ করিতে পারেন? - এক্প 

অবস্থায় জগদীশ্বরের এই অযাচিভ দান, -এই 

স্েহমণ্ডিত শ্বশুর-শাশুড়ীর ন্নেহপুর্ণ অভিজ্ঞতার 

খপ 
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অযাচিত সাহায্য কোন্ বুদ্ধমতী রমণী পরিত্যাগ 
করিতে পারে? সঙগাৎ কত্রী হহবার আগু 

লোভে মুগ্ধ হহয়া কখনও এই লব ছুল্'ভ উপকারী 

ব্যাক্তর সাঙায্যকে ডপেক্ষ। কারবে না। যাহাতে 

সর্ববদ। তাহাদের প্রখাত আকর্ষণ কারয়] তাহাদের 

আশ্রয়-ছায়ায় বাস কারতে পার, তাহার চেষ। 

কারবে। যাদ সর্বদ। তাহাদের প্রতি ভাক্ত রাখ, 

প্রীত রাখ, তবে তাহারা ক্রুএ প্রককাতর হহলেও 

অবহই তোমাদের বশীভূও হহবেন। তাহাদের 

কোনও কথার কখনও কুট অথ করিবে না। 

এক সময়ে অন্যায়মত তিরস্কার করিলেও, মনে 

ভাবিবে তোমার মঙ্গলের জন্যহ তাহার এহব্ধপ 

করিতেছেন। হয়ত কথাটা বুঝিতে পারেন 

নাই-_কিস্ত তোমার মঙ্গল-কামনা তাহাদের 

অস্তরে সর্বদাই আছে। বুঝিতে পারেন নাই 

বলিয়াই তিরন্ত'র করিতেছেন, তোমার মঙ্গল- 

কামনার অভাববশতঃ যে এরূপ করিতেছেন, তাহ! 
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কুললক্ষ্ী 

নহে এ অবস্থায় তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে 
নাই । 

বৃদ্ধ ও প্রাচীন হইলে লোকের বুদ্ধি ব1 
বিচার শক্তি তেমন প্রথর থাকে ন।। তখন 

তাহাদের একটু আধটু ক্রটী ঘট? স্বাভাবিক। 

তেমন ক্রুটী ঘটিলেও ধন্তবায নহে। তীহাদের 

মেই অক্ষম অবস্থায় যদি তুমি তাহাদের ক্রুটী সহ 

না কর, তুমি যদ্দি তাহাদের নেব! শুশ্রুধা ন! 

কর, তুমি যদি তাহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধ। না কর, 

তবে কে করিবে? তোমার পুন্র-কন্তার কথ। ভাবিয় 

দেখ.! এত যত্বে, এত দয়ামায়৷ দিয়। তাহাদিগকে 

এখন পালন করিতেছ, চিরকালই তাহাদিগকে 

এই ভাবে পালন করিতে পারিবে? বুদ্ধাবস্থায় 

তাহাদের আর তেমন সেবা শুক্র! করিতে পারিবে 

না বলিয়া! কি তাহাদের নিকট তখন তোমরা 

ভালবান।, শ্রদ্ধ। ও ভক্তির দাবী রাখিবে না? তখন 

ঘদি তোমার কোনও পুত্রবধূ তোমাকে আসিয়া 
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শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্তব্য 

সে দাবী হইতে বেদখল দিতে চায়, তখন তোমার 

মনের অবস্থা কি দাড়ায়? সকল সময় এই কথাটা 

মনে রাখিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর যথাযোগ্য 
বাবহার করিবে। 

স্বালোকের পতিভক্তি, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা- 

শুশধার ভিতর দিয়াই অনেক সমর ফুটিয়। উঠে। 

পতি, যুবক ও সক্ষম -স্থতরাং তিনি সকল সময় 

পত্বীর মুখাপেক্ষী নন্, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী বৃদ্ধা- 

বন্থায় পুত্রবধূর সঘাক্ সাহাব্যপ্রার্থী না হইয়া 
পারেন ন।। এরূপ স্থলে সাধ্বী স্ত্রীর কঠোর 

প্াতিব্রতা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবাতেই প্রকাশিত। 

পুত্রবধূ র্ববদ। শ্বশ্ুর-শাশ্ুড়ীর সেব। শুশ্বয 
করিবেন, নিজের চেষ্টায় ও পতির চেষ্টায় উভয়তঃ 

যাহাতে তাহাদের প্রীতি সম্পার্দিত হইতে পারে, 

তাহার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিবেন । অনেক 

পুজ্র পিতা মাতার কথার বাধ্য থাকেন না, পুভ্র- 

বধূর কর্তব্য, সেই স্থলে নিজ চেষ্টায় তাহাদের 
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কুললম্ষ্মী 

মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেন ৷ কিন্ক এটি আজ্রকাল 

আমাদের দেশে অতি দছুল্পভ সামগ্রী হইয়! 

দড়াইয়াছে। নিজ চেষ্রায় সেরূপ কর দূরে থাক্ 

আঞ্কাল তাহাদের মধ্যে অনেকে পতি ও শ্বশুর- 

শাশুড়ীর সঙ্গে চিরজীবনব্যাগী একট। মনোমালিন্য 

ঢুকাইয়া দিতে পারলেই বাচেন। ইহার মত 

কদধ্য ভাব আর নাই। যাহার প্রকৃত সাধবী 

হহবার বাসনা রাখেন, তাহারা সর্কদ। পতি-সহ 

শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা শুশ্রধার জন্য উদগ্রীব 

থাকিবেন। তাহাদের কাজকম্মগুলি দাস-দাসীকে 

দিয়া 'না করাইয়া যুশুট। সম্ভব নিজ হাতে 

করিবেন । তোমাদের হাতের €সবা শুশ্রা। পাইলে 

ভাহারা যেমন আনন্দ তৃপ্ত লাভ করেন, দাস 

দাসীর স্বাগুশ্যায় কখনহ তেমন করেন না। 

বিশেষতঃ দাদদামীর তোমাদের মত তাহাদের 

সকল অভাব অভিযোগ বুঝাতে ও পারে ন।। 

যখনই যে কাধ্টী করিবে, তাহাতদর জিজ্ঞাসা 
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শ্বশুর উীরঞঞতি ক ব্য 
(পু6৬৮ 14৮৮" 

করিয়া করিবে। গৃহকার্ধ্য করিতে তুমি অধিকতর 

সক্ষম হইলেও, তাহাদের পরামর্শ বা অনুমতি 

ছাড়। কিছু করিবে ন। তাহাদের কিছু 

ভ্রম হইলে, বিনীত ভাবে তাহ। প্রদর্শন করিতে 

পার, কিন্তু কখনও তাহাদের সহিত বিতর্ক 

ব! বাকৃবিতণ্ড। করিবে না । তাহার! জেদ করিলে 

সামান্ত ন্যায় অন্যায় দৃষ্টি না করিয়াও তাহাদের 
আদেশ পালন করিবে । সর্বদ। তাহাদের মনের 

ভাব বুঝিয়। নিজে উৎসাহিনী হইয়। তাহাদের 
সেব।-শুশ্রষ। করিবে। লজ্জাবশতঃই হউক ব 

তোমার প্রতি স্সেহবশতঃই হউক, বা যে কোন 

কারণে হউক, তাহার! হয়ত সকল সময় তোমাকে 

সকল কাধ্যের ভার দিবেন না। সে স্থলে নিজ 

বুদ্ধিতে তাহাদের ভাবসংগ্রহ করিয়া! তদনুযায়ী 

কর্ম করিতে চেষ্টিত হইবে । কখনও তাহাদের 

উপর কোনও রকমের প্রাধান্তের ভাব আনিবে 

না। শ্বশুর-শাশুড়ী দরিদ্র হইলে, নিজে ছৃষ্টাক। 
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কুললক্ষমী 

খরচ করিতে পারিলেও, তাহ। করিবে না । বাপের 

বাড়ীর অর্থে বধুর। দরিদ্র শ্বশুরালয়ে আলিয়! 

খরচ পত্র করিলে অনেক সময় অনেক দরিদ্র 

শ্বশ্ডর-শাশুড়ীর মনে কষ্ট বোধ হয়, অনেক সময় 

তাহাদের আত্মসম্মনে আঘাত লাগে। সে সব 

স্থলে বুদ্ধিমতী বধূপতিকে নিজ অর্থ অর্পণ 

করিবেন। পতি সেই অর্থে পিতা মাতার ব৷ 

পরিবারের অভাব মোচন করিবেন। 

শ্বশ্তর-শাশুড়ীকে সেবাশুশ্রষ৷ ও আহারাদি 

ন। করাইয়া বধু কখনও নিজে আহার করিবেন 

না। তাহাদের সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া বে 

তিনি অন্ঠান্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন । 

এইরূপ করিলে অতি বড় কঠোর শ্বশুর- 

শীশুড়ীও বধূর বাধ্য ন! হইয়! থাকিতে পারেন 
না। নব্য বধূগণ একবার পরীক্ষা! করিয়া দেখুন-_ 
আমাদের একাস্ত অন্গরোধ। 

১৭৮ 



পরিবারের অন্যান্যের প্রতি 

কর্তব্য 

তআ্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর পর ভাস্থর, দেবর, 

দেবর-পত্বী, ভাস্বর পত্বা ও ননন্দা প্রভৃতি 

স্ীলোকের অতি নিকট পরিজন । তাহাদের 
প্রতিও বধূদিগের গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে__ 
তাহাদের প্রতিও উপযুক্ত সম্মান ৪ আদর যত্ব 
দেখান কর্তব্য। যখন বধূ শ্বশুরালয়ে প্রথম প্রবেশ 

করেন, তখন ইহার! একান্তই অজ্ঞাত ও অপরি- 
চিত থাকেন। তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত 

ঝালিকাদ্দিগকে তীহাদের সুদৃষ্টি ও ন্বেহমমত 
আকর্ষণ করিতে হয়। পরে ক্রমে ক্রমে তাহা- 

দিগকে একান্ত আত্মীয় করিয়। লইতে পারিলে 

সার নন্দনকানন হইয়। উঠে। 
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ভাসুর 

ভ্ডা্গর বধূৃদিগের বিশেষ ভক্তির পাত্র। 
শান্ত্রকারগণ স্ত্রীগণকে শ্বশ্তর-শাশুড়ী অপেক্ষাও 
ভাস্করের প্রতি অধিক ভক্তিমত্তী হইতে উপদেশ 

দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে যাহারা! বৃদ্ধ, 

তীহার। পিতৃস্থানীয়, তাহাদের নিকট একটা 

দোষ কফরিলেও ক্ষমা পাওয়! যায়, কিন্ত 

সমশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কোনও কারণে ব্যথিত 

করিলে, তাহার ফল বড় অমঙ্গলজনক হয়। 

ভাস্কর যদি বুঝিতে পারেন যে, বধূ তাহাকে 

তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছেন, তাহা হইলে তাহার 
১৮০ 



ভান্মুর 

মনে বড় অপমান বোধ হয়-_-ইহ]1 ম্বাভাবিক। 

কিন্ধ পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বধু্দিগকে কন্তাবাৎ- 
সলো দেখেন বলিয়া সেরূপ স্থলে নিজদিগকে 

অপমানিত বোধ করিতে চাহেন না। এই জন্তই 

শ্বশুর-শাশুড়ী অপেক্ষাও ভাস্করদিগের নিকট 

স্পীলোকের অধিক হিসাব করিয়। চল। উচিত । 

ভাস্থরের নিকট কখনও সামান্তমান্র অস- 

ভাব, সামান্তম।ত্র নিলজ্জতা বা চপলতা প্রকাশ 

কনিবে ন।। সর্বদ। তাহার প্রতি স্বকাধ্যছ্থার। গা 

ভক্তি দেখাইবে। কখনও তাহাকে শুনাইয়। উচ্চ- 

স্বরে কথা কঠিবে না। শ্বশুর-শাস্ুড়ীকে যেমন 

পরম যত্বে সেবাশুশ্রষ। কর, তাহাকে ও তেমনি 

করিবে । সর্বদ| কাহার উপদেশ পালন করিতে 

চেষ্ট! করিবে । 
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দেবর 

ছেবিরকে ঠিক আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত 

দেধিবে। দেবর ও নিজ ভ্রাতায় যদি তফাং 

দেখিলে, তবে তুমি স্বামীকে আপন মনে কর 
কিরূপে? যেদিন দেখিবে, তোমার ভাই ও 

তোমার স্বামীর ভাই তোমার নিকট এক হইয়াছে, 

সেই দ্রিনই বুঝিবে তোমার হ্ৃদয়ও তোমার স্বামীর 
হৃদয় প্রকৃতপক্ষে এক | নতুবা চিঠিপত্রে বা মুখের 
কথায় স্বামীকে অদ্ধাঙ্গ বিবেচনা! করিলে ফল কি? 
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পেবর 

নিজের ভাইকে যেমন ন্সেহের চক্ষে দেখ, দেবর- 

কেও তেমনি স্সেহের চক্ষে দেখিবে, নিজের কনি- 

কে যেমন আদর যত্ব কর-দেবরকেও ঠিক 

তেমনি আদর ঘত্ব করিবে। 

এ রব চে 



দেবর-পত্বী, ভানুর-পত্বী 

ও ননন্দ! প্রভৃতি 

ভ্ডান্থর-পত্বী ও জেঃষ্ঠ ননন্দাদিগকে জো্ঠ। 
ভগ্মীর মত এবং দেবরপত্থী ও ছোট ননন্দা্দিগকে 
কনিষ্ঠ ভশ্বীর মত দেখ! কর্তব্য। কারণ দেবরের 
ন্তায় ইহারা ও স্বামীর নিকটতম আত্মীম্স। অনেক 
সময় ইহাদের সহিত বধৃদিগের বিশেষ হিংসা- 
বিদ্বেষের ভাব দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহারাই সে 
সকলের কারণ স্থষ্টি করেন। কিন্তু তথাপি বধৃ- 
দিগের এজন্য 'লজ্দিত হওয়া উচিত। উহার! 
যতই কেন অনঘ্্যবহার করুন না, বধূর! যদি 
সকল সহ করিয়। যত্বপূর্বক তাহাদিগের সেবা- 
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দেবর-পত্বী, ভাস্থুর-পত্বী ও ননন্দ। প্রভৃতি 

শুশব! করেন, তবে দুদিন আগে পরে নিশ্চয়ই 

তাহারা বশীভূত হন। ইহ| স্বভাবের রীতি। 
স্থতরাং তাহাদের অসংখ্য দোষ সত্বেও বধূ কখনও 

তাহাদের সহিত বিবাদ করিবেন না ব| কোনও 

প্রকারে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব ব| অসন্তোষ 

গ্রদশন করিবেন না। সব্বদা তাহাদের প্রতি 

স্রেহশীল। ও সন্বদয়। ভগ্নীর মত সদ্বাবহার করি- 

বেন । যাহাতে তাহাদের ভরণপোষধণে কোনও 

রূপ কষ্ট ন! হয়, সব্বপ্রযত্তে হাহা) করিবেন। 
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কর্তব্য 

“ঞশরিজনের প্রতি বর্তব্যের উল্লেখের 

পরে, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্য 

দূরসম্পর্কায় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার 
কর] উচিত, তাহার কথাও একটু আধটু বল! 

উচিত। নিকট পরিজনকে বাধা কর সহজ; 

কিন্ত যে পর, যাহার সহিত অতি দূর সম্পর্ক, 
তাহার সন্তোষভাজন হওয়া বিশেষ কঠিন কাধ্য । 

এজন্য তাহাদিগের প্রতি ব্যবহারে বিশেষ 

সতর্ক হওয়! উচিত । দাসদাসীরা একে পরের 
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সম্তান, তাহাতে আবার নিরক্ষর, এমত অবস্থায় 

ভাহাদিগকে বাধ্য করিতে হইলে, তাহাদিগের 
প্রতি বিশেষ ভালবাসা, ও আদর যত্ব দেখাইতে 

হইবে। পরিচারকের] বিশ্বাসী ও বাধ্য না হইলে 
গৃহস্থালী দুক্ষর হইয়া উঠে-_স্থতরাং তাহাদের 

বাধ্যতার জন্য তাহাদিগের উপর সদ্ববহার প্রয়ো- 

জনীয়। তাহাদিগকে সর্ববদ। যত্ব পূর্বক আহারাদি 
করাইবে, আদর করিয়! কাধ্যাদদি করিবার জন্য 

আবেশ দিবে । সর্বদা এমন ভাব দেখাইবে যেন, 

তাহারাও তোমাদের গুহেরই অংশীদার তোমা- 

দের পর নহে। এবধপ না করিলে, তোমার 

গৃহস্থালীর প্রতি তাহাদের মায়া জন্মিবে না। দোষ 

দেখিলে যে তাহাদের শানন করিতে নাই, আমি 

সে কথ। বলিতেছি না, উপযুক্ত শাসন না করিলে 

দাস দাসীর উপর প্রভুত্ব রাখ। যায় না। কিন্তু 

শাসন এরূপ ভাবে করিবে যেন, উহা নেহ মমতা- 

শৃন্ত না! হয়। নিজের ছেলে মেয়েকে যে ভাবে 
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শাসন কর, সেইরূপ স্সেহ মমতাপূর্ণভাবে তাহা- 

দিগকে শাসন করিবে । তাহ! হইলে, অতি বড় 

কর্কশ বাবহারও তাহাদিগকে অবাধ্য করিতে 

পারিবে না। | 
অতিথি অভ্যাগতের সেবা-শুশ্রষ। ইহলোক 

ও পরলোক উভয় কালের জন্তই প্রয়োজনীয় । 

উহ] যে স্ত্রীলোকের একটা গুণ তাহ পূর্ধবেই বলা 

হইয়াছে, উহ! দ্বারা অশেষ-পুণা সঞ্চয় হইয়। থাকে । 
কিন্তু এতদ্বাতীত দশজনের কাছে স্থনাম অজ্ঞনের 

পক্ষেও ইহ] অত্যাবশ্তকীয়। অতিথি অভা।- 

গতের! সেবাশুজ্রষায় তুষ্ট হইলে দশজনের নিকট 
তাহাদিগের প্রশংস। করিয়া থাকেন। 'ভাহাতে 

তাহাদের যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়। পড়ে। 

ইহাতে তাহাদের প্রতি সকলেরই ন্মেহ ও ভক্তি 
আকৃষ্ট হয়। 

দ্র সম্পর্কীয় আত্মীয়ের! সর্ধবদা কাহারও 
নিকটে আসেন না। কালেভদ্রে করাচ তাহার! 
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স্বজন-গৃহে বেড়াইতে আমেন। সে লময় তাহার! 

ধাহার নিকট হইতে যেমনটা ব্যবহার পান, 

তেমনটা মনোভাব লইয়! গৃহে ফেরেন । এ অবস্থায় 

তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে বিশেষ সতর্কত। 

গ্রহণ করা উচিত। সেই সংকীর্ণ সময্নের মধ্যে 

যদি তীাহার। তাহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার 

অসদ্যবহার করেন, তবে সেই অল্প সময়ের কাধের 

জন্ত তাহাদের বহুদ্দিনব্যাপী এক কলঙ্কের স্য্টি 

হয়। সুতরাং গুহে কোনও আত্মীয় স্বজন আমিলে 
বিশেষ যত্বের সহিত তীহার মনোরঞ্জন করিবে । 

কোন কোন অসহায় ও দুর্ভাগ্য ব্যক্তি 

দরিদ্রাবস্থায় পড়িয়! আত্মীয় স্বজনের গৃহে থাকিতে 

বাধ্য হম । তেমন স্থলে অনেক সময়ই তাহাদের 

ভাগ্যে তৃচ্ছতাচ্ছিল্যতা ঘটে। ইহ] বড় নিষ্ঠুরতার 

কার্ধ্য। নেহাৎ দৈবদুর্ব্িপাকে পড়িয়়াই তাহারা 

অপরের শরণ লহে---তোমার গলগ্রহ হইতে ষে 

তাহাদের কত কষ্ট, তাহা! তোমর! বুঝিতে ও অক্ষম। 
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এমতাবস্থায় তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়। কতখানি 
হৃদয়হীনতার কাধ্য! তেমন ভাবে কাহাকেও 

কষ্ট দেওয়। বিশেষ অধশ্মের কাজ। ঘযাহার। 

তেমন কাজ করেন, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিশেষ 

বিরূপ হন। সকলেরই মনে রাখ! উচিত যে, 

ঈশ্বর বিদ্ূপ হইলে, তাহাদিগেরও সেই অবস্থ। 

থটিতে পারে। 
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দৈনিক গৃহকার্ধ্য 

জ্লীলোকের দাযিত্ব--পুরুষের কর্তব্য 

বাহিরে, স্ত্রীলোকের কর্তবা অন্দরে, এ কথ! 

বল। হইয়াছে । কিন্তু এ কথ! হইতে তোমর। 

সাবাস্ত করিও ন| যে, এই ক্ষুত্র অন্দরটাতে 

তোমাদের যে কর্তব্য পালন করিতে হইবে, 

তাহাও এমনি ক্ষুদ্র । বিবেচন। করিয়া দেখিলে 

বুঝতে পারিবে, এই অন্দরই মানবের একমাক্র 

শান্তির স্থান। এইখানে শৃঙ্খল! থাকিলে মানৰ 

সমস্ত জগতে নিগৃহীত হইয়াও স্থখী॥; এইখানে 

শাস্তি ন। থাকিলে, মানব সমস্ত জগতে পুজ্য ও 
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সম্মানিত হইম্াও অন্ুখী। যাহাতে এহেন অন্দ- 

রের শ্রীবুদ্ধি করিতে পার, তাহা সর্ববপ্রযত্ে 

করিবে । 

প্রাতঃকৃত্য- _প্রত্যহ সকাল বেল৷ অতি 

প্রতুাষে উঠ্ঠিয়া দেবতার নাম লইবে। পরে স্বামীর 
চরণ-ধুলি গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবে। 

পরিবারের অন্যান্য জাগরিত হইবার পূর্বেই 
গৃহ্প্রাঙ্গণ ও চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া 

তাহাতে গোময় ইত্যাদি প্রয়োগপূর্বক পবিত্র 

করিয়। রাখিবে। দাস্দানী থাকিলে তাহাদের 

সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। 

রন্ধন__স্্রীলোকের প্রধান কর্তব্য রন্ধন । 

রন্ধন করিয়া পতিপুত্র ও শ্বশুর-পাশুড়ীর তৃপ্তি 

সাধন করার তুল্য স্ত্রীজাতির উত্তম কাধ্য আর 
নাই। আজ কাল অনেক গৃহিণী আলস্য ও 

বিলাসিভাবশতঃ নিজে রন্ধন না করিয়! পাচক 

পাচিকার সাহাষ্য গ্রহণ করেন। ধিক তাহা 
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দের জীবনে! যতই বড়লোক হও, একেবারে 

অশক্ত না হইলে সেরূপ করিবে না। তোমার 

প্রস্থত আহাধ্য ভোজন করিয়া তোমার পরিজন 

যেমন তৃপ্তি ও পরিতোষ অনুভব করিবেন, পাচক 

পাচিকার অন্ন খাইয়! কখনই তেমন করিবেন ন1। 

এ কথাট। সর্ববদ। স্মরণ রাখি৪। 

যাহাতে ঠিক সময়ে উত্তম রূপে আহার্ধ্য 
প্রস্তুত করিয়। সকলকে ভোজন করাইতে পার, 

প্রত্যহ তত্প্রতি দৃষ্টি রাগিবে। থালা, ঘটা, বাটা 
সর্বদ। মাজিয়া ঘসিয়। পরিষ্কার করিয়। রাখিবে। 

অপরিষ্কার থালাতে অতি উত্তম আহাধ্য থাকিলেও 

খাইয়া তৃপ্তিবোধ করা যায় না। 

কেহ বেহ আছেন, যাহারা কেবল উত্তম 

উত্তম দ্রব্য সাম গ্রী জুটিলেই ভাল রখাধিতে পারেন, 

নতুবা পাকের প্রতি ঝড় একট। মনোযোগ করেন 
না। কালিয়া, কোর্ম। কেহ সর্বদ! খায় না। 

সর্ববদ] যাহা খাম, সেই ডাল, ডালনা ও ঝোল 
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চচ্চরীই সর্বরদ। উত্তমবূপ রন্ধন করিতে শিক্ষা কর! 

উচিত। ভাল সামগ্রী থাকিলে সকলেই ভাল 

জিনিষ তৈয়ার করিতে পারে। সামান্য ভ্রব্যার। 

যদি তৃপ্সিলাধন করাইতে পার, তবেই তোমার 

কৃতিত্ব । : 
তাম্থুল-্লীজ্জা_ তাগ্বল-লজ্জা সকলে ভাল- 

রূপ করিতে পারে না। তাহাতে অনেক পুরুষ 

বিশেষ অস্থৃবিধা বোধ করেন। একটু মনোযোগ 

পূর্বক একদিন একটু চেষ্ট! করিলেই তাহার! এ 
(বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারেন। 

পরিক্ষার পরিচ্ছন্নত। ও শৃঙ্খলারক্ষা__ 
সর্বদা! গৃহ-সামগ্রীগুলি স্থশৃঙ্থলে রক্ষা! করিবে। 
ধোপাকে অধিক অর্থ ন। দিয়া নিজে গৃহের 
বস্ত্রাদি যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করিয়। লইবে। 

পুরুষেরা সকল বিষয় বার বার মনে করিয়! 

তোমাদ্িগকে উপদেশ দিতে পারেন ন1। তোমরা 

নিজেরাই অনুসন্ধান করিম! দেখিবে, কোন্ কাপড় 
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দৈনিক গৃহকাধ্য, 

খানি ময়ল! হইয়াছে, €কান্টা পরিফার কর] দর- 

কার, কোন্ কাপড়টী একটু ছাড়িয়া গিয়াছে, 

একটু সেলাই কর! আবশ্ঠক। তোমাদের এ 

সামান্য সাহায্যে পুরুষদের অত্যন্ত তৃপ্তিনাধন হয়। 

একটা সামান্য সাবান ও ছু'পয়সার স্যত। হইলেই 

তোমরা এইটুকু করিতে পার। 

লেখাপড়া ও শিল্প চর্চা-__রদ্ধনান্তে ৪ 
অন্তান্য গৃহকাধ্যের পর যখন সময় পাইবে, একটু 

একটু লেখাপড়। ও শিল্পের চচ্চ! করিতে পার। 

শিল্পের মধো আজকাল অনেক আবজ্জনা প্রবেশ 

করিয়াছে ; এমন অনেক শিল্পকাধ্য লইয়া! আম। 

দের কুললক্ীগণকে আজকাল ব্যস্ত থাকিতে 

দেখ। যায়, যাহ! দ্বার কেবল সময়, শক্তি ও চহ্ষু- 

কর্ণেরই ক্ষতি সাধিত হয়, সংসারের কোনই উপ-. 

ক'র হয় না। শুধু একট! প্রশংস! লাভের জন্তু 
সেরূপ কর! বিধেয় নহে । যে সব শিল্পছ্বার! পরি- 

বারেব উপকার হইতে পারে, তেমন শিল্পবিদ্যায় 
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মনোযোগ করিবে । আজ কাল অনেককেই শুধু 

কার্পেট বুনিতে, লেস তৈরি করিতে ও পাতা 

কাটিতে দেখা যায় । বালিশের খোল, ওয়াড়, ছেঁড়। 

জামা, ধুতি প্রভৃতি সেলাই করিবার সামান্য সামান্য 
অথচ অতি প্রয়োজনীয় কাধ্যে তাহাদের অনুরাগ 

লক্ষিত হয় না। ইহ অতি পরিতাপের বিষয় । 

দৈনিক হিসাব রক্ষা__দিনাস্তে গৃহ কাধ্য 

সমস্ত নিষ্পম্ন করিয়! যখন শয্যাগ্রহণ করিতে 

যাইবে, তখন একবার দৈনিক আয়ব্যর হিলাব 

করিয়া দেখিবে। সংসারের খরচ পন্ছের হিলাব 

রাখ। পুরুষদের পক্ষে একটু কষ্টসাধা। সারাদিনের 

পরিশ্রমের পর সর্ধক্র অন্থসন্ধান করিনা প্রত্যেক 

খরচের হিলাব নিকাশ লওয়া বড়ই অপ্রীতিকর 

বোধ হয়” গৃহিণীর৷ সকল আয়বায় দেখেন, তাহা- 

দের এ বিষয়ের হিসাব রাখ অপেক্ষাকৃত সুলাধা। 

বাঙ্জার-হছিসাব, ধোপার হিলাব, দুধের হিসাব, 

চাকর চাকরানীর উপস্থিতি ও মাসহারা প্রভৃতির 
১৯৮ 
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হিলাব সকলই তাহারা শধ্যাগ্রহণের পূর্বে 
লিপিবদ্ধ করিয়! রাখিবেন । 

পরিবারের সেবা-শুআীষা-_-পরিবারের 

কাহারও অস্থ বিস্থ হইলে বা অতিথি অভ্যাগত 

বাটীতে উপস্থিত হইলে, তাহাদের সেবা-শুশ্রষ। 

কর। ও স্থুখ-স্ব চ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখ স্রীলোকের 
কাজ। এবিষদে পূর্বেও অনেক কথা বল। হুই- 
মাছে, এখন পুনরুল্লেথ বাহুল্য মাত্র । 

ব্রত-উপবাসাদি--হিন্দুপরিবারে স্ত্রীলোক- 

দ্িগকে ব্রত ও উপবাসাদদি পালন করিতে হয়। 

এতদ্বারু মন পবিত্র, দেহ নীরোগ ও চিত্তের 
স্থৈব্য জন্মে । সর্বদ। শুদ্ধ শান্ত মতে গুরুজনের 

ও পুরোহিতের উপদেশ লইয়া ব্রতোপবাসাদি 
করিবে । 

পাঠ্যপুস্তক--অবসরকালে “ঘাচ্ছেতা' বই 

পড়িবে না। কদধ্য বই পড়িলে তাহাতে উপকার 
অপেক্ষা অনেক বেশী অপকার হয়। আধুনিক 
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নাটক নভেল 'ন! পড়িয়া! পৌরাণিক কাহিনীগুলি 
পাঠ করা স্ত্রীজাতির পক্ষে মঙ্গলজনক । আধুনিক 

পুশ্তকাদ্দির মধ্যেও অনেকগুলি স্ত্রীজাতির মঙ্গল- 

জনক উপদেশপুণ সদ্গ্রস্থ আছে। অভিভাবকের 

নিকট উপদেশ লইয়! সেই সব গ্রন্থ পড়িবে । 

হস্তাক্ষর--হাতের লেখাগুলি সুন্দর করিতে 

চেষ্টা করিবে । তাহাতে পরিবারে অনেক 

উপকার হবরু। | 

মিতব্যয়- _সর্ধবদ। মিতব্যয়ী হইবে। আয় 

অল্প হইলে, সেই অল্প আফে এমন ভাবে সংসার 

চালাইবে, যেন তোমার দরিদ্র হ্বামী-_-দারি- 

দ্র্যের পীড়ন এতটুকুও উপলব্ধি করিতে ন৷ 

পারেন। 



পৌরাণিক নীতিকথা 





পৌরাণিক নীতিকথ 

লক্ষমী-রুকািণী-সংবাদ 

একদিন রুক্মিণী দেবী লক্ষ্মীর সহিত ন্বর্গে 

দেখ। করিতে গিম়্াছিলেন। লক্ষ্মী তাহাকে অনেক 

সমাদর করিয়া, পার্থে বসাইলেন ও নানারূপ 

কথোপকথনে সম্বদ্ধিতা করিতে লাগিলেন । 

অনেক কথাবার্তার পরে রুক্মিণী দেবী হঠাৎ 

জিজ্ঞান! করিয়া বসিলেন, “ভগ্রি, তুমি কোন্ কোন্ 

স্ীলোকের নিকট সর্ববদ। অবস্থান করিয়া থাক ? 

কাহারা তোমার প্রিয় রমণী, এবং .কিবূপেই ব। 
তাহার তোমার নিত্য প্রি হইতে পারে ?%. 

স্ব ত৬)- 
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রুক্মিণীর প্রশ্ন শুনিয়! লক্ষ্মী একটু হাসিলেন। 
তারপর অতি মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, 

“ভগ্মি, তবে শ্রবণ কর-_- 

“যে রমণীগণ পতির প্রতি সর্বদা একান্ত 

অন্রক্তা, তাহারাই আমার সর্বপ্রধান প্রিয়পাত্র, 

তাহাদিগকে আমি মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করি 

না। তাহাদের সংদর্গ আমার স্পৃহৃণীয়। আমি 
তাহাদের মধ্যে সর্বদাই অবস্থান করিয়া থাকি। 

সকল গুণে গুণান্বিত হুইয়াও যর্দ কোন রমণী 

পতি-অনুরক্তা। ন। হয়, তবে আমি তাহার সংসর্গ 

গ্বণার সহিত পরিত্যাগ করি। 

“যে রমণাগণ ক্ষমাশীল অর্থাৎ কেহ কোনও 

অপরাধ করিলেও তাহাকে ক্ষম। করিতে প্রস্তত, 

আমি তাহাদিগের গৃহে বাস করি । 

“সত্যবাদিনী রমণী আমার বিশেষ প্রিয়। 

সরলতা না থাকিলে কেহ আমাকে প্রাপ্ত হইতে 

পারে না। যাহার! সর্ববদ1 কুটিলপ্রকতি, ছলনা, 
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লক্ষ্মী-রুকিণী-সংবাদ 

চাতুরী করিয়া, সর্বদ। অন্যকে প্রতারিত করে, 
মিথা। কথ। কয়, তাহার আমার ত্বণ্য। আমি 

তাহাদিগকে দর্শনও দিই ন।। 

“যে রমণীগণ পবিত্র, শুচিসম্পন্ন, সর্ববদ] দেব- 

দ্বিজে ভত্তিমতী, ত্রত-পরায়ণ! ব্রাক্মণও অতিথি- 

পণকে সব্বণা সেবা-শুশধ। করে, তাহার! আমায় 

ত্বরায় লাভ করে। 

“যাহারা জিতেন্দ্রির, পতি ডিম অন্য পুরুষের 

মুখদশন করিতে কুগ্ঠিত হয়, তাহাদিগের গৃহে 
আমি অচলা। তাহার নিতা আমাকে আবন্ধ 

করিয়। বাপে 

এই পধ্যন্ত্ত কহিয়। লক্ষ্মী আবার কহিলেন, 

“ভগ্রি, এই আমি ভোমার নিকট আমার প্রি 

পাঞ্জীদের কথা বর্ণন। করিলাম,এখন কাহার। আমার 

অপ্রর ও ঘ্বণ।র পাত্রী, নে কথ! শ্রবণ কর ।-- 

“যাহারা সতত স্বামীর অপ্রিয় কাধ্য করে, 

তাহাদিগকে নানা প্রকারে কই দেয়, তাহাদের 
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প্রতি রূঢ় বাক্য বর্ষণ করে, তাহাদিগকে আমি 

প্রাণের সহিত ঘ্বণ। করি । আমি কদাপি তাহা- 

দের মুখদর্শন করি ন|। 

“যাহার! হ্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়। অপরের 

গৃহে থাকিতে উৎস্থক, স্বামী হইতেও যাহাদের 

নিকট অপর বাক্তি প্রিয়, ভাহারা নরকের কীট, 

আমি কিছুতেই তাহাদের স্পর্শ করিতে পারি না। 

“যাহার! লজ্জাহীনা, কলহপ্রিয়!, মুখর1, যার 
তার সহিত বাক্যালাপ করে, যার তার সহিত 

কলহ করে, যাহার! বিরক্তচিত্ব, কারণে অকারণে 

বিরক্ত হয়, দয়ামায়া-শূন্ত, তাহাদিগকে আমি 

পরিত্যাগ করি। 

“যাহার অশুচি, নিত্রপরায়ণ, আললন্তপ্রিয় 

ও উচ্ছ্জ্ঘল, কার্ধ) করিবার সময় যাহাদের পরি- 

ণামের দিকে দৃষ্টি থাকে না ও শৃত্খল1 থাকে ন।, 

গৃহসামগ্রী নকল ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, 
তাহারা আমাকে কখনও প্রাপ্ত হয় না ।* 

সি 
তি 
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স্রমনা-শাঙ্ডিলী-সৎবাদ 

শাগ্ডিলী নায়ী কোনও রমণী বিশেষ তগশ্চর্য্য। 

বা ব্রতাদ্দির অনুষ্ঠান না৷ করিয়াও স্বর্গে গমন 
করিয়াছিলেন । 

তাছ। দেখিয়! সমন! নামী দেববালা৷ আশ্চর্য্য 
হইয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “দেবী, 

কিরূপ নৃকশম্মের ফলে আপনি এই লোক লাভ 

করিয়াছেন ?” 

শাগ্ডিলী উত্তর করিয়াছিলেন,-- 

“দেবী, আমি শিরোমুগ্ডন, জটাধারণ, গেকুয়া 
বস্ত্র বা বন্ধল পরিধান বা কোনও প্রকার তপশ্চর্য! 
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কুললক্ষ্মী 

দ্বার এই লোক লাভ করি নাই। আমিশুধু 
্বামিসেবার বলেই হ্বর্গে আগমন করিয়াছি । যে 

সী কায়মনোবাকো স্বামিসেব। করে, সে অন্ত কোন 

প্রকার সদনুষ্ঠান না৷ করিলেও স্বর্গে স্থান পায়। 

ধরাতলে কিরূপে আমি স্বামীকে প্রীত করিয়াছি 
আবণ করুন-- | 

“আমি কখনও হ্বামার প্রতি অহিতকর ৰ। 

কটু বাক্য প্রয়োগ করি নাই! 

“আমার পতি বিদেশ গমন করিলে আমি 

সর্ববদ1 সংঘতচিত্তে, শুদ্ধ মনে শুপু তাহার মঙ্গল- 

কামনা করিয়াই সময় কাটাইয়াছি, কোন প্রকার 

আমোদ প্রমোদ ব। বিলানিতায় মগ্রহই নাই। 

কেশবিন্তান ব! নানারূপ গন্ধত্রব্যাদিতে শরীর- 

লৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিতে কখনও চেষ্টিত হুই নাই। 

“আমি কখনও বহিদ্বারে দগ্ডায়মান থাকি- 

তাম না, বা কোনও ব্যক্তির সহিত ৪ 

কথোপকথন করিতাম ন1। 
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স্থমনা-শাগ্ডিলী-সংবাদ 

“কি প্রকাশ, কি অগপ্রকাশ্া, কোনও ন্ধপ 

নিন্দিত বা অমঙ্গলজনক কাজ করিতে কখনও 
আমার ইচ্ছ। হয় নাই। 

“সর্বদা সংধত ও একনিষ্ঠ হইয়া আমি 

দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজ। করিয়াছি, 

ব্রতোপবানাদি করিয়াছি এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর 

স্বো-শুশ্রয। করিয়াছ। 

“শ্বামী বিদেশ হইতে গৃহে আগমন করিলে 

আমি একান্ত ভক্তি ও একাগ্রত। সহকারে তাহার 

পরিচর্ধ্য! করিতাম। 

“ল্বামীর অকুচিকর খাগ্চ আমি কখনও 

ভোজন করি নাই। 

“তিনি যতক্ষণ না নিদ্রা ষাইতেন, ততক্ষণ 

আমি বিশেষ কার্য থাকিলেও তাহাকে পরিত্যাগ 

করিয়া যাইতাম ন1। 

“প্রতিজ্ঞ! অপালনের জন্য নানাবূপ কটু কথ 

কহিয়। কখনও আমি তাহাকে বিরক্ত করিতাম ন।। 

২০৯৯ 
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গুপ্ত বিষয় কদাপি কাহারও নিকট প্রকাশ 

করিতাম না। যাহার পতির এবং গৃহের গুপ্ত 

কথ। যথ। তথ। প্রকাশ করিত, তাহাদ্বিগের সংন্গ 

আমি পরিত্যাগ করিতাম । 

“পুত্র কন্। প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিমিত্ত 

দৈনিক যে সকল কাধ্যের আবশ্যক, তাহা আমি 

প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়। নিজ হস্তে 7 লোক জন 

দ্বার পরিপাটীবূপে সম্পন্ন করিতাম। 

“সর্বদা গৃহ ও গৃহ্নামগ্রী সকল পরিক্ষার 

করিয়া রাখিতাম।” 



পার্ধতীর স্ত্রীধন্তা-বর্ণন 

একদ| দেবাদিদেব মহাদেব পাব্বতীর নিকট 

স্ত্রীধশ্ষের বর্ন। এবণ করতে চাহিয়াছিলেন। 

তাহাতে পার্ধহীদেবী এই উত্তর করিঘ়া- 

ছিলেন_-“প্রহু, আমি স্্ীপশ্ম যতদূর জানি, 

বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 

“পিত। মাত। প্রভৃতি আস্মীয় স্বজনের সম্মভি 

লইয়। উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহিত হওয়। 

স্ীলোকের প্রধান ধন্ম। 

*পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের সর্বপ্রধান ধশ্ম 

ইহাই তাহাদের তপন্য।, ইহাই তাহাদের স্বর্গ । 

স্বামিলেব! ভিন্ন ভাহাদের অন্ত ধণ্ম, অন্ত ব্রত নাই । 
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কুললঙ্ষ্ী 

“পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু 
৭ পরম! গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির ভাল- 

বাসা, পতির আদর স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যে স্ত্রী 
ভহ। ন। বুঝে, তাহার ন্তায় অধম। আর নাই। 

“হে নাথ, স্বামী যদি অপ্রলন্ন থাকেন, তবে 

সার্বী নারীদের স্বর্গলাভেও সুখ নাই। স্বামীর 

আদর ফেলিয়। তাহার! স্বর্গলাভ ও কামনা করে না। 

“পতি দরিত্র হউন, ব্যাধিগ্রস্ত হউন, জরা- 

জীর্ণ হউন, কুৎমিত হউন, এমন কি ত্রঙ্গশাপগ্রত্ত 

হইলেও, তিনি স্ত্রীলোকের নিকট দেবতা । তিনি 

ষাহা আদেশ করিবেন, প্রত্যেক আীরই তাহা 

প্রসরমনে, অকুষ্তিতচিত্তে কর উচিত । 

“হে দেবাদিদেব, যেস্ত্রী স্চরিত্র। ও প্রি 

দর্শনা হয়, যে কখনও স্বামীকে অপ্রিয় কথ। কহে 

ল|, সর্ব] তাহার প্রতি স্ববহার করে, তাহার 

মুখ দেখিয়। শ্বগ-স্থথ উপভোগ করে, আহার নিদ্র! 

স্লিয! যায়, যে দর্ববদ] স্্ী-ধন্ম জানিতে ও পালন 
২১২ 



পার্বতীর স্ত্রীধর্মা-বর্ণন 

করিতে উৎসাহিনী,যে পতির ত্রতে অনুরক্তা, 

পতি-ধশ্মেই নিবিষ্ট, পতিই যাহার দেবত।, পতিই 

যাহার সর্ব্বন্ব, পতির চিন্তাই যাহার সংসারে এক. 

মাত্র চিন্তা, সেই প্রকৃত সভী,*সেই ধন্থা। আমি 
তাহার মধ্যেই বাস করিরা থাকি । 

“হে নাথ! যেস্ত্রীম্বামীর সেবা করিতে ৪ 

স্বামীর বশীভূত হইয়া থাকিতেই সর্ববাপেক্ষ। আনন্দ 
অন্থভব করেঃশ্বামী দুব্বাক্য প্রয়োগ ব। ক্রোধ প্রকাশ 

করিলে ও যে ক্রোধান্বিত ন! হুইয়। তাহার প্রীতি 

সম্পাদনে যত্বুব্তী হয়, যে পরপুরুষের মুখদর্শন ও 
করে ন।, স্বামী দরিদ্র, রুগ্ন, গলিতদেহ বা বিপদ্- 

গ্রস্ত হইলে যে তাহাকে কায়মনোবাক্যে সেব। 

৪ আদ্ধা করে, যে কাধাদক্ষা, পুন্তরবতী ৪ সর্দাদ। 

পতিপরায়ণ।, যে বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, 

ইশ্বধ্য, স্থখ ব। বিলালিতায় ঘত্ব ন। করিয়। কেবল 

স্বামীর প্রতিই ত্র করে, যে প্রত্যুষে শধ্য। ত্যাগ 
করিয়া গৃহ-মাজ্জন, গৃহে গোমঘু লেপন, স্বামীর 
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সহিত একত্রিত হইয়! নানার্ঈপ ব্রতাদি ও অতিথি- 

সংকার করে, যে শ্বশ্র ও শ্বশুরের সন্তোষ নাধন 

করে, ও দরিদ্র এবং কৃপাপাত্রদিগকে দয়! করে, 

সেই ন্বর্গলাভে সমর্থ। হয় ।৮ 
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দ্রৌপদী সত্যভামা-সংবাদ 

একদিন কুষ্ণপ্রিয়। সত্যভাম। পাগুবশিবিরে 

দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 

দ্রৌপদী বড়ই পরতিসোহাগিনী-পাগুবের। 

কোনও কারণে কখনও তাহার 'অনাদর করেন 

না--সর্বদ। তাহাতে অনুরক হইয়া চলেন, দেখিয়। 

সত্যভাম। জিজ্ঞাল। করিলেন, “দেবি! তুমি কি 

যাছুবলে পাগুনদ্িগকে এতাধিক বাধ্য করিয়াছ, 

বল শুনি । তুমি কোনও মন্ত্র জান? অথব! ব্রতা- 

চার বা যজ্ঞাদ্দির প্রভাবে এইরূপ পতিসোহাগিনী 

হইয়াছ ? কিংব। তে।মার কে'ন৪ ওধধ জান। 
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আছে, তগ্ঘ(র৷ পতি পত্ীর প্রতি এতাধিক আক- 

ধিত হইতে পারে? ভগ্নি, তোমার এতাধিক 

আদর, যত্বু ও প্রভাব জানিয়া আমার সন্দেহ হই- 

তেছে, নিশ্চয়ই তুমি এমন কোন একট! অন্থা- 

ভাবিক পস্থ। অবলম্বন করিয়াছ ; কারণ, এতাধিক 

পতিপ্রিয়। হইতে বড় কাহাকেও দেখা যায় না। 

বোধ হয়, অঞ্চনাদি দিব্য বেশতৃষা দ্বারাই তুমি 

তাহাবিগের মন হরণ করিয়। থাকিবে ।” 

দ্রৌপদী সত্যভামার কথ। শুনিয়। একটু 
হাসিলেন। কহিলেন, “গখি, তুমি এ কি অদ্ভুত 
কথা কহিলে ? মন্ত্র, যাহ ব। ওষ্ধাদি নীচ প্রকৃতি 

স্রীলোকদ্দিগেরই স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র । সাধবী 
স্ীলাকেরা কখনও তাহাদের আশ্রপন গ্রহণ করে 

না। বরং তাহাদিগকে সাতিশয় ঘ্বণ! করে। 

€তোমার মুখে এমন কথ। শুনিব, তাহ! আমি স্বপ্নেও 

কম্পন! করি নাই । ভগ্নি, মন্ত্রাদির দ্বার! শ্বামী 

বশীভূত হণ্েন না । পরন্ধ যদি স্বামী জানিতে 
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পারেন যে, তাহার স্ত্রী এই সব কুহসিত উপায়ে 

তাহাকে বশীভূত করিতে চাহেন, তাহা হইলে 

তিনি তাহাকে সর্পের ন্যায় জ্ঞান করিয়! দূরে দূরে 
রাখেন । কারণ, এই সব উপায়ে প্রায়ই হতভাগা 

ন্বামীর্দিগের জীবন-সংশয় হইয়। থাকে । অনভিজ্ঞ 

রম্ণীগণ প্রায়ই এই উপায়ে স্বামীর জীবন নাশের 

কারণ হইয়! থাকে । অনেক পাপ-পরাদণ। কামিনী- 
গণ স্বামীদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উষধ 

প্রয়োগ করা তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলো- 

দরগ্রন্ত, কেহ ব। কুষ্টগ্রস্ত, কেহ ব। জড়, কেহ ব! 

'অন্ধ, কেহ ব1 বধির হইয়া বহিয়াছেন। অতএব 

ভগ্নি, এই সব উপায়ে কখনও রমণীগণের মঙ্গল 

হয় না, বরং হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে । 

“সখি, স্বামীর মনোহরণ ও মনোরঞ্জন 

করিতে হইলে, একমাত্র স্বামি-সেব। ও স্বামি-ভক্তিই 

স্ত্রীলোকের অবলম্বনীয় । আমি কি উপায়ে পাগুব- 

গণের গ্রীতিলাত করিয়াছি, শ্রবণ কর। 
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“ভগ্নি, আমি সর্ব! একনিষ্ভাবে পাগ্ডব 
গণের এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্তান্ত জ্্ীদেরও 

সেবা-শুতষা করি । আমি পতিগণের উপর কদাচ 

অভিমান করি ন।, দুর্ববাক্য প্রয়োগ করা ব1 অবাধ্য 

হওয়া দূরে থাক, আমি কদাচ সেই দেবতা- 

সকলের সামান্য ইঙ্গিতট্ুকুও অবহেলা করি না। 

তাহাপ্দিগকে না দেখিলে এক মুহৃ্তও আমি স্ুখ- 

শাস্তি পাই না। তাহার কখনও অন্যত্র চলিয়! 
গেলে, আমি সকলরূপ ভোগবিলান পরিত্যাগ 

করিয়। তাহাদিগের মঙ্গল কামনায় ব্রত, তপন্তাদদি 

করি এবং ত্রহ্ধচধধ্য অবলম্বন করিয়। থাকি । তাহার! 

ফিরিয়! আমিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোথানপূর্ধবক তাহা- 

দিগকে অভিনন্দন করি ও প্রাণপণে সেবা করি। 

“হে ভদ্রে, আমার মতে পতিকে আশ্রম 

করিয়। থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম। পতিই 

নারীর দেবত। ও একমাত্র গতি । সেজন্য তাহার 

অপ্রিয় কাধ্য করা স্ত্রীলোকের কখনই কর্তব্য নহে । 
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পতির ন্যায় স্ত্রীলোকের দেবতা আর কোথাও দৃষ্ট 
হয় না। দেখ, পতিই তাহার্দের সকল স্থখের 

মূল। তাহার প্রসাদেই তাহাদের সন্তান, বিষয়- 

বৈভব, উত্তম শষা।, বিচিত্র আমন, বন্ধ, গন্ধ, মালা, 

এমন কি, পুণা, কাঁণ্তি ও স্বর্গলাভ হইয়া থাকে । 

এমন স্বামীকে কখনও কোনও কারণে বিন্দুমাত্র 
অসন্ধষ্ট করা কর্তব্য নহে । আমি কখনও তীাহা- 

দেগকে অতিক্রম করিয়া শয়ন. উপবেশন, আহার 

ব। অলঙ্কার পরিধান করি না। তাহাদিগকে উপেক্ষা 

করিয়া পরমস্থন্দর ৫কোন৭ পর-প্ুরুষের, এমন কি, 

গঙ্ধর্ন, কিন্তর বা দেবভাদিগের৪ কখনও মুখদর্শন 

করি না। তীহারা স্নান, ভোজন ব| উপবেখন না 

করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। 

তাহার! মে দ্রবা পান, সেবন, ভোঙ্জন ব। ব্যবহার 

করেন না, আমিও বিষবোধে ভাহার্দিগকে পরি- 

ত্যাগ করি। তাহ।দিগের উপদেশ আমি ইঙগি- 

তেই গ্রহণ করিয়া কার্ধা করি। 
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“আমি সর্ববদ। শুদ্ধ শান্তিরূপে অবস্থান করি। 

*শ্বশ্রর উপদেশ ব। সেব।-শুশ্রাধা কখনও 

অবহেল। করি না। 

“সর্বদ| ব্রত, পুজা ও অন্তান্ত মাঙ্গলিক 

ক্রিয়াদি সম্পন্ন করি । 

«আমি সর্ববদ। শ্বশ্রকে উত্তম অন্ন, পান ও 
বন্দির দ্বারা সেবা! করিয়া থাকি । উহার অপেক্ষ। 

উৎকৃষ্ট ভোজন ব| বসনভূষণে আকাজ্ঞ। করি না। 

প্রাণাস্তেও তাহার নিন্দা করি ন।। 

“নর্বদ। প্রাণপণ চেষ্টায় অতিথি-অভ্যাগত ও 

ব্রাহ্মণদ্দিগের সেবা ও পরিচধ্য। করিয়া থাক। 

“ভগ্নি, আমি সব্ধ্দ পাগুবের আযম্ব্যয়ের 

হিসাব নিজে পধ্যবেক্ষণ কার, প্রতাহ উত্তমরূপে 

গৃহ পরিফার, গৃহোপকরণ মার্জন করি, যথাসময়ে 

পাক, ভোজন প্রদান ও শশ্তাদি রক্ষ। করি। 

“ছুষ্ট। স্বীলোকের সহিত কদাপি বাক্যালাপ 

করি ন।। 
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“সর্ধ্বদা আলন্তশূন্য ও কন্মান্রক্ত হইয়! 
কাল যাপন করি। অতিহাশ্য ও অঠিক্রোধ বর্জন 

করি । যার তার সঙ্গে হান্ত পরিহাস বা বাক্যালাপ 

করি না। যেখানে সেখানে অবস্থান করি না। 

“আমি একা পতির সমস্ত পরিবার রক্ষণ 

কার। গো-মেঘার্দি প্রতিপালন, পাগুবের সমস্ত 

পোধ্যাদির প্রতিপালনভার আমি সর্ধবদ। গ্রহণ করি। 

“ভগ্নি, এই সব উপাদ্েই আমি পতিগণের 

মনোরগ্তন করিতে সমর্থ হইয়াছি, মন্ত্রাদি প্রয়োগ- 

কূপ অবৈধ উপায়ে নহে । 

“নথি, তুমি কবনও এই সব ঘ্বণিত উপায় 

অধলপ্ন করার ভাব মনে স্থান দিও না। যদি 

পতিকে চিরবাধ্য করিতে চাও, তবে কিরুপে 

সফলকাম হইবে, বলিতেছি, শোন। 

“তুমি পতির প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় 

প্রকাশ করিয়া উত্তম বেশভূষা, পান, ভোঞ্ন 

ও গন্ধমাল্যে তাহার আরাধনা ও সেবা করিবে। 
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গৃহদ্বারে স্বামীর স্বর শ্রবণ করিবামাত্র, উঠিয়! 
তাঁহাকে পরম ভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা করিবে । 

“তিনি কোন কাধ্যের জন্য দস দাসী নিয়োগ 

করিলে যথাসাধ্য নিজে উঠিগ্জ। মেই কাধ্য করিবে, 

দ্বাস্দাসীকে শক্তি থাকিতে করিতে দিবে ন।। 

“যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, তাহা- 

দিগকেও যথাসাধ্য সেবাশুশ্রষ। করিবে। 

“পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহ। 

গোপনীয় না হইলেও কখনও কাহারও নিকট 

গ্রকাশ করিবে না। 

«স্বামী তোমার একমাত্র প্রত, অদ্ধাঙ্গ ভাগী, 

সর্বদাই এ ভাবিয়া কার্য করিবে । তিনি ভ্রমবশতঃ 

কোনও রূপে বিপথে চলিতে উদ্যত হইলে, বিনীত 

ভাবে, সতর্কতার লহিত উপদেশাদি দান ও উপযুক্ত 

উপায়াদি অবলম্বনপূর্ববক তাহাকে সেই পথ হইতে 

ফিরাইয়া আনিবে; স্বামীকে ধন্মকশ্মে সহায়তা 

করে বলিয়াই স্ত্রীর অপর নাম সহধর্মিণী । পতিকে 
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যদি তুমি তোমার চেষ্টায় ধার্মিক, 'গুণবান ন! 
করিতে পারিলে, তবে তুমি সহ্ধশ্মিণী হইলে 
কিরূপে? 

“ভগ্রি, এই সব উপায় অবলম্বন করিলে, অব- 

শ্যই স্বামী তোমায় একনিষ্ভাবে ভালবাপিবেন, 
তোমারও অক্ষয় কান্তি জগতে স্থাপিত হইবে ।” 

দ্রৌপদী এই কথা কহিলে, সত্যভাম। পরম 
হৃষ্ট হইয়া তাহার অপূর্বব পাতিব্রত্যধশ্মের মুক্তকণ্ে 
প্রশংদ। করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

যাহবার সময় বলিয়া গেলেন,_- 

“সখি, তোমার এই উপদেশগুলি রমণীগণ 

পালন করিলে ভবিষ্যতে রমণীনমাঙের অশেষ 

কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রার্থন। করি, তোমার 

এই বাক্/মালা, ঘরে ঘরে প্রতি রমণীর হৃদয়ে 

চির জাগরূক হইয়া রহুক।৮ 

সম্পুর্ণ 





অপর “মাসিক” ফেলিয়! 
রর 

শ্ভান্লভ্ভল্বজ্নন 
লইবেন কেন ? 

হ্াঁলঞী- ইহাতে বাঙ্গালার যত খ্যা- 

নাম। চিন্তাশীল সাহিত্য-সেবীর চিন্ত! ও গবেষণ।- 

ফল লিপিবদ্ধ থাকে ।--ইহাতে সাহিত্য, ধশ্ম, 

সমাজতব, ইতিহাস, প্রদতত্ব, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, 

ঈবনী, ভ্রমণগল্প, নক্সা, উপন্যাস, কবিত।, রহস্থ, 

দর্শন, আলোচনা, সঙ্কলন প্রভৃতি থাকে 1--ইহার 

আগাগোড়। নিরক্ষরের অক্ষর-স্বরূপ একবর্ণ ও 

বনুবর্ণ চিত্রাবলী-খচিত। সেগুলি দেখিলেই প্রচুর 
জ্ঞান জন্মে। ইহার প্রতিসংখ্যায় প্রবন্ধ মাল।- 

ব্যাখ্যার ৫০1৬০ খানি ছবি থাকে, দেশবিদেশের 

বড়লোকের ছবি ইহার বিশেমন্ধ। 

ইহার প্রতিসংখ্যায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ দেশী ও বিদেশ 
শিল্পিগণের ৩1৪ খানি বহুবর্ণের পৃষ্ঠাব্যাপী অপূর্বব 

ছাঁব থাকে। ইঠ্ার প্রবন্ধ গুলি যেমন স্ুলিখিত, 
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তেমনই প্রয়োজনীয়; েমন সুখপাঠ্য, তেমনই 

সারগর্ভ ও লকলে্রেই শিক্ষাপ্রদ ; যেমন মহজ- 

বোধ্য, তেমনই উপভোগ্য; আবালবুদ্ধবনিত। 

রুদ্ধশ্বাসে পরম কৌতুহলে পাঠ করেন। ইহার 

মূল্য শুনিলেই বেশী মনে হয়; কিন্তু বিষয়, 

আকার, ছবি প্রভৃতি খত্তাইয়। তুলন! করিলে, 

অন্ত সকল মানিক অপেক্ষ। যে নিতান্তই অল্পমূলা, 

তাহা সহজেই বুঝ। যায়? 

ইহার আকার ডবলক্রাউন ৮ পেজী ২*-২৫ 
কর্ম, অথাৎ প্রতি সংখ্যায় নৃনকল্পে ১৬০৭ হইতে 

২০০ পৃষ্ঠ) থাকে। ইহা নির্দিষ্টূপে প্রতিমাসের 

প্রথম দিনেই প্রকাশিত হয়। ইহার গ্রকাশব্যর 

প্রতি সংখ্যায় নানাধিক দ্ই সহস্র মুদ্রা।_ ইহার 
প্রতি সংখ্যায় আপনার ॥* আন মাত্র পড়িবে; 

ভিঃ পি: তে ॥/* আন । যেকোনও একসংখ্য। 

নমুনাস্বরূপ লইয়! মিলাইয়৷ দেখুন, উপরে লিখিত 
প্রত্যেক কথ! বণে বর্ণে সত্য কি না। 



ডি... 

উন্মা।-- শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

বি, এ প্রণীত। গাহ্স্থা উপন্তাস। সংসারের 
্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটন] অবলম্বনে লিখিত। 

উমা চরিত্রের আদর্শে, মাধুর্যো, হৃদয় বিমুগ্ধ হয়, 
প্রাণ পুলকিত হয়। প্রিঘ্নজজনকে উপহার দিবার 

আদর্শ__-উপাদেয় পুস্তক। মূল্য উৎকৃষ্ট বাধ। ১%, 

আন।, ডাক মাশুল %* । 

লত্ষ স্মহাল ।- শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখো- 
পাধণয় প্রণীত। বঙ্গলাহি:ত্য ইহাই প্রথম সচিত্র 

এতিহালিক উপন্তাস। মোগল-বাদসাহদের সোণার 

রঙ্গ মহালের প্রেমস্বতি-বিজড়িত ঘটনা-বৈচিজ্র্য- 

কাহিনী । প্রীতিউপহার দিবার এরূপ পুস্তক আর 

নাই। এই পুস্তক উজ্জ্লবর্ণে মুদ্রিত-_স্থন্দর 

বিলাতী বাধাই । মুল্য ১/* টাক; মাশুল ৩/* 

আন । 

ব্রন্সল্র ।--আশালতা-প্রণেতা-প্রনীত চমক- 
প্রদ্দ সচিত্র উপন্থান। ইহাতে এঁতিহানিক ঘটনা 

একটাও নাই, আছে মাত্র কল্পনাসস্তৃত বিচিত্র 
ক 
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চরিত্রতসমাবেশ | ইহার অগ্ঠতম নায়ক-নায়িকা__ 

কাব্য-কাননের ছুইটী শ্রেগ চিত্র। বধঙ্গ-নাহিতোর 

হ্থনামলন্ধ গ্রন্থকার তাহা?ঠ চিত্তাকর্ষক রঙ. 

ফলাইয়া৷ এমন সাজা হইয়াছেন যে, স্থানে স্থানে মূল 

আদর্শ অপেক্ষা ফুটিযাছে ভাল। আর 

“ভীলদের ভোম্র1”--ভীহার উদ্বাম-কল্পনার এক 

অপরূপ কৃষ্টি! পাপের ঝুহকমরী শক্তিদ্ধার। 

ধন্মপ্রাণ মানবের ও কিরূপ আশ্চযা পাঁরবন্তন ও 

অণঃপতন হয়, এই পুস্তকে তাহাই প্রাহগাদিত 

হইয়াছে । 'অতি সুন্দর নীপাই, সুল্য ১2০ পাঁচ 
সিক।; মাশুল ৬/০। 

পব্সন্ন। বেগাখান্ ।-শ্রীনুক্ত তিলে, 

কানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত । বঙ্দলাহত্যে ভ্রেলো- 

কাবাবুর স্থান অতি উচ্চ । গ্রন্থকার, নব-নারী- 
চরিত্র বর্ণনে যেরূপ দক্ষতা দেখাহয়াছেন,_সচ- 

রাচর সকল পুস্তকে সেরূণ দক্ষতার প:রচর পাওয়া 

যায় না ।-_-সংসারে, বরমান সুখব্বচ্ছন্দ তার মোহে, 

বিভিন্ন প্রকাতির মানব দম্ভভরে কিররপে আপন 



(৩১৫6০ ভিত 

ছা সন) 

| €« শুঁশ 

মত! প্রকাশের চেষ্ট। পায় এবং পিশাচিনীনদৃশী 
গৃহিণীর ঘ্রণেত ব্যবহারে কোন কোনও কুলবধূকে 

কিরূপ মম্মযাতন। ভাগ করিতে হয়, তাহা যদ 

সানিতে চাহেন_-এই সংসার-মক্-মাঝারে অমার- 

সংসারক্ধপী অর্থের কুহকে মানুষ কিন্ধণ ভ্রমান্ধ হয়, 

সদ হনঘঙ্গম করিবার বালন। থাকে তবে “মমুন। 

(কোথায় 1” পাঠ কন্তন। মূল্য ১৯ টাক।, 
2 ০৮০ । 

নিভ্কনল উ (1 শ্রীবুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ 
শস্ধ। এম, এ প্রণাত। আ্ত্রপাঠ্য অপূর্ব উপন্থাস। 

এই উপন্তাসে বর্ণিত ঘটনা! মধুর ত।-পূর্ণ ;_-ভাম। 

মাঞ্জিত ও প্রাুল। ছত্ে ছত্রে মধুরতা, পদে পদে 

রমণীরত, ও ভাষার কমনীয়ত। বর্তমান, দৃষ্টান্ত 

এই কাহিনীর পাথিব কঠিন সংসারের যোগা নহে, 

কমনায় স্বগেরহ যোগ্য । গ্রন্থে এমন অনেক স্থান 

আছে, যেখানে প্রাণ ভরিয়। উচ্চকঠে কাঁদিতে 

হইবে । এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে দুঃখের 

নংলার ও, মোণার সংসারে পরিণত হইয়া, পবিজ্্র 



; ৬ 

শোভায় স্থশোভিত হইবে। ছাপ। ও কাগঞ্জ 
উতকৃষ্। ত্রয়োদশ পংস্করণ, মূল্য ১৯ টাকা, ভাকবায় 

৩/* আন!। 

বিন্নিমন্ 1 দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত। নূতন ধরণের 

শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্তাস। দার্শনিকেরা বলেন, 

জগতের একবিন্দু কন্ম নিশ্ষলে যায় ন।--তাহার 

বিনিময় আছে, বষমা আছে । নাই বাধ।-_- 
নাই বৈফল্য। বঙ্গলংসারের খুটিনাটি কাজেও 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই-_তাই অভিজ্ঞ গ্রস্থকার 
তাহার সেই আকর্ষণীশক্তিশালিনী আবেগমমী 
ভাষায় নিপুণতার সহিত বিনিময়ে বঙ্গংসারের 

এক নিখুত ফটে। তুলিয়াছেন। সকলে পড়,ন,-_ 

বুঝুন,-_শিখুন-আর ইহার পুণাপ্রভাবে 

বঙ্গদেশে নব-শান্তির রেণুকণ। বর্ষিত হইতে 

থাকুক। মূল্য ১/* দেড় টাকা; ডাকব্য় 
৩/০ আন! । 

ন্নিলন্ন হন্দিল | শ্রীযুক্ত হরে 
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মোহন ভট্রাচ।ধ্য প্রণীত। বাঙ্গালীর সংসারের 

একটা নিখুত চিত্র। রচনাচাতুরধধো, ভাষার 
লালিত্যে, ঘটনাবিন্তাসে এমন সুন্দর উপন্যাস 

বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। এই পুম্তক একখানি 

আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্তার হস্তে দিলে সংসার 

মোণার হইবে। অশান্তিপূর্ণ সংসারেও শাস্তির 
উত্ন ছুটিবে। ইহাতে__প্রেম, মিলন, পুণ্া 
সকলই আছে। বহু মনোমুগ্ধকর চির ও সঙ্গীত 
আছে । কাপড়ে হুদ বাধাই ও সোণার জলে 

নাম লেখা, চিত্র, ছবি, ছাপাই লকলই 
মনোমদ। মুলা ১০ টাক; ডাকব্যয় $* আন]। 

ভি ওতে 11--হ্থলেখক শ্রীপ্রমথনাথ 
ভট্টাচার্য প্রণীত। [ মহাসমারোহে “মিনার্ভ। 

থিয়েটারে অভিনীত । ] মিশর-রাজ্ঞী ক্লিওপেক্রার 
বাস্তবজীবন এও ঘটনাবৈচিত্রপূর্ণ যে, তাহ! 
কল্পনাকেও পরাস্ত করে । যাহার ছলনায় সথুবিজ্ঞ 

জুলিয়ান সীজার পরাভূত, অদ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য- 

(বিধাতা রোণের ত্রঘাধীপ-শ্রে্ঠ মার্ক এন্টনী 



[৮ 

পদানত, সেই কুহকরাণীর জীবন-নাটক কিরূপ 

কৌতৃহলোদ্দীপক,- তাহা, বোধ হয়, কাহাকেও 
বিশদ করিয়। বুঝাইতে হইবে ন|!। এই নাটক- 
খানি ২০০০ বহসর পূরনের আদিম-সভাযুগের 

ইতিহাসের এক অধ্যায় । সেক্স পীয়ারের পৌন্দর্যয- 

সস্তার, হ্যাগার্ডের সজীব বর্ণনা ও ড্রাইন্ডেনের 
কবিত্ব একপর্দে মিশাইঈয়া, প্রমথবানু এই আদ ত 

নাটক বচন। করিয়াছেন | স্বর্গগত ভাত! ছিজেন্দর- 

লাল, আগাগোড়া মাটকখানি দেখিয়। স্বেচ্ছ।- 

প্রণোদিত হয়া কয়েকটী সঙ্গীত রচন। করিয়! 

দিয়াছলেন । অবৈতনিক-সম্প্রদায়ের অভিনযের 

শ্থবিধার জন্য, প্রধান চরিত্র গুলির চিত্র দেওয়া হই- 

দ্াছে। মূল্য ৯৯ টাকা মাত্র । ডাকব্যয়৮* আন।। 

্বীতাজেহ্বী 1-খ্যাতনামা সথলেখক-- 

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত । নান। বর্ণে বঞ্চিত 

স্থন্দর ও বড় বড় বহুচিত্র শোভিত। ভাল পুস্তক 

বাজারে আছে, এবং আরও হইবে; কিন্ত 

এতগুলি সুন্দরের সমাবেশ কি কেহ কখন প্রত্যাশ| 
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করিয়াছেন ?  সশীকুল-শিরোমণি জন্মদুঃখিনী 

সীতার জীবন-কথা__ একেই হুন্দর ও করুণরসপূর্ণ, 

তার পর ধিনি লেখক-ককুণরসের অবতারণায় 

হার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর 

কূহ' না৯,--উ৬1 বঙ্গের স্ুপ্ধীনমাজ একবাক্যে 

স্বীকার কারদাছেন। কি লেখার সৌন্দযো, কি 

ছাপার পাপিপাঙো, কি চিশোভায়,কি বহি- 

বাবরণে- সাহাদেবা বন্ঠমান বাঙ্গালা সাহিত্যে 

শীনস্থান অধিকার করিগাছে । মূল্য ১৯ টাকা 

ঝ শষ 

প্রি এপ? 

সাধ, ডাকব্যযর় ৮০ । 

লনস্েল শাভল7 ।--শ্রীযুক্ত হরিসাপন 
সুখোপাধ]ার গ্রণাত । বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ, সচিত্র 

এতিহানিক উপন্তাম। এঁতিহাসিক-উপন্তাপ রচ- 
নায় হরিসাধনবাবু সিদ্ধ-হস্ত। তহার 'রঙ্গ মহল? 

শীশ মহল, “নূরমহল”এর সংস্করণের পর সংস্করণ 
হইতেছে । বূপের মূল্য উপন্াল-জগতে বিচিত্র 

উপহার! ঘরের ম!শ্লম্মীদের পবিক্র-হন্তে 

দিবার উপবুক্ত ।--পরিণয় ব্যাপারে নবদম্পতীর 
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প্রমোদময় উপহার। বার খানি হাফটোন্ 

ছবি! ছবি দেখিলে প্রাণ তূলিবে 1! চমক- 

প্রদ ঘটনাজড়িত বিচিত্র কাহিনী পড়িলে স্থখে 

দিন কাটিবে। সুন্দর “আইভরি ফিনিস্* কাগজে 

ছাপা, সোণার জলে রঞ্জিত, রেশমী কভার-_ 

লাইত্রেরী সাজাইবার উপণুক্ত জিনিষ। মূল্য 
১০, ডাকব্যয় ৬ | 

ুল-তলঙ্গমী ।- শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ রাহ 
প্রণীত। চারিখানি বহুবর্ণ চিত্র শোভিত-_-কি 

করিয়া আমাদের বালিকার লক্্মীস্বরূপা এবং 

স্বামীগৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলের মনোরঞ্জন 

করিয়। কুল-লক্ষী বলিয়া! পরিচিত হইতে পারেন, 

তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাবায় প্রদর্শিত 

হইয়াছে । এই গ্রস্থখানি পড়িয়া, যে রমণী 

ইহার উপদেশ পালন করিবেন, তাহাকে আর 

শ্বশুর-গুহে কাহারও অনাদর সঙ্গ করিতে হইবে 

না। সুন্দর বাধাই মূল্য ১৯ টাকা, ডাকব্যয় 
৮৬ আনা । 
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্োহিন্নী-ি দি111-শ্রীক্ষি তীশচন্ত 
চক্রবর্তী বি, এ, প্রণীত। আঙক্কাল-_যুরোপ ও 

আমেরিকাম় হিপ্রটিজম্ বা সম্মোহন বিছ্যার বড়ই 

আদর। হহাই তত্রত্য প্রশস্ত ধী পণ্ডিতগণের 

প্রধান* আলোচ্য ও পরীক্ষণীযম্ বিষয় হ্হয়! 

উঠিয়াছে। আমাদের বিছ্য।, আমর ছাড়িয়া 

দিতেছি--ঘে ঝাড়, ফুক, জলপড়া, তেলপড়ায় 

এক্ষণে আমাদের আদৌ বিশ্বাস নাই, মাকিণ 

বড় বড় পর্ডিতগণ, দেই আনাদেরই বিছ্য।--ঝাড়, 

ফুকের ভিতগ দিয়, চুগ্বক-শক্তি কিরূপে কাধ্য 
করে, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। ঘযাহ1 হউক, 

ফুরোপ, আমেরিক। থুরিয়া, নৃতন চেহারা লইয়া, 

মখন 'মামাদের ঘরের ধন ঘরে ফিরিয়াছে, তখন 

মহাশয় উহার সহিত একবার আলাপ করুন। 

মূল্য উত্তম বাধাই 1৮০, মাঃ ৩৯ আন । 

গুনে জন্ম ।-শ্রীযুক্ত সুধার্ 
'বাগচি প্রণীত। অভিনব রহস্যময় সচিআ্স ভিটে- 

কৃটীভ, উপন্তাস। দ্বিতীম্ম সংস্করণ- লোমহর্ষণ 
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ভীষণ ঘটনার সহিত সরল মধুর উপদেশের আশ্চর্য্য 

সমাবেশ । নুতন পুস্তক, কাপডে সুদৃশ্য বাধাই, 
মসোণার লে নাম লেখ বহু সুন্দর হাফ টোন 

চিন্তরশোভিত । ছাপা, কাগজ, ছবি--নকলই 

মনোমদ। বেঙ্গলী, ্টেটস্ম্যান্, ডেলানউজ, 

সময়, নবাভারত, সতীশ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গুরুদ[লবাবু 
প্রভৃতি-কর্তৃক উচ্চ-প্রশংমিত। মূল্য ১২ টাক।; 

ডাকব্যয় ৬০ আন :। 

হ্ঃর্শেল স্বুজেশশ লিম্পীন 15 
"ভারতব্ষ”সম্পাদক শ্রীইপেন্দ্রকৃষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সম্পাদিত, সচিত্র। বীর, কবি ও সাধু মহাশক্নগণ 
চলিয়। যান, সংসার তাহাদের কীর্রিকাহিনী 

বুকে করিয়া রাখে_বুকে করিয়া ধন্য হয়) 

কেননা, মাটীর পৃথিবীতে অমর-সম্তানের জন্ম, 

মহা গৌরবের কথা। শুধু গৌরবের কথ। 

নহে,-পরম প্রয়োজনীয়; পুর্থবীর শান্তি তৃপ্সি 
উন্নতি উৎসাহের অনন্ত উৎ্স। এই কঠিন 
মলিন মত্ত্যের অনস্ত পথের অনন্ত যাত্রীসম্প্রদায় 
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যখনই পৃথিবীর দিগন্তপ্রমারী ধুলিরাশির মধ্যে 
দিগ্ভাস্ত হইয়া যায়, তখনই ইতিহাস বা জীবন- 
চরিত সেই ধুলি-সঞ্চাল সরাইয়। অন্কুলি নির্দেশ 

করিয়া বলে, ইহারা কেমন শান্তিসরিতে পৃথিবীর 

ধূলিরাশরি স্রাইয়াছেন,_ ইহারা কেমন ধূলিরাশি 

সরাইয়। অচল অটল মহিমা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়! 

ছেন। ইহারা৪ পুথিবীভে ছুই দিনের জন্য 
আসিয়াচিলেন, কিন্ধু উত্তিভাস, জীবন চরিত 

তাহাদিগুক চিরদিনের জন্য করিঘাছে | এমন চির- 

সঙ্গ! পাইলে, এমন দুর্ভাগা কে আছে মে, আপ- 

নাকে নিতাস্ লিঃস্ভায় মনে করে । «খন একটি 

কথা, এমন ঘলৌভাগাবান্ কম কন, ধাহার। 
অনন্তকাল জ্সংখা অশাস্ত লোকের ছৃদমে শাসিদান 

করিতে পারেন-ধাহাদের কীতিকাহিনী অবসঙ্ 

প্রাণে উৎদাহের অনলশিখ! জালাইয়। দেয় । এই 

হতভাগা দেশে বর্তমান কালে সেরূপ জীবন 

অধিক নাই বটে, কিন্ধ বিরল বলিয়াই দুই একটি 

দাহ! দেখিতে পাই, তাহাই অধিক আদরের ধন। % 
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দরিদ্রের সম্বল, বহুমূলা ন। হইলেও সমধিক প্রিয় । 
একজন কপর্দকশৃন্ত-_নিতান্ত নিঃসঘ্বল___বঙ্গবাসী, 
ধাহার পরিধানে দ্বিতীয় বস্ত্রমাত্র ছিল না__ 

বিদেশে, অপরিচিতমগ্ডলীর মধ্যে, আপন 

অপাধারণ ক্ষমতাগুণে, কিরূপে টসনিক-জীবনে 
গণ্যমান্ত হইয়াছে--খধাহার অপূর্ব বীরত্বে ব্রেজিল- 
বাসী মুগ্ধ--শোধ্যবীধ্যে ধিনি জগতের বীরেন্দ্র- 

সমাজের বরণীয়--ধাহার কাধ্যে মেকলেপ্রমুখ 

বাঙ্গালীবিদ্বেষীর, বাঙ্গালীর ভীরুতাপবাদ অমূলক 
অতীতকাহিনীর মধ্যে দ।ড়াইয়াছে-__ণ্টাইম্সে'র 
হায় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্রও যাহার উল্লেখ 

করিয়। বলিয়াছেন,_-'যে দেশে একই সময়ে 

স্থরেশচজ্দ্র বিশ্বাস, জগদীশ বন্থ ও অতুলচন্দ্র 

চট্টোপাধ্যায় জন্মিতে পারে, সে জাতিকে অবজ্ঞ! 

কর। যাইতে পারে ন।+__সেই বঙ্গ-গৌরব সুরেশ- 

চন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী বঙ্গবাসীমান্রেরই সমাদরের 

সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই । মুল্য ১৯, ডাকমাস্ুডল 
৩/০ আন । 
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ভিন্ন স্ভ।।_শ্রীঘুক্ত কবরেন্্রমোহন ভট্টা- 
চার্ষ্য প্রণীত। প্রকৃতির অংশভৃত1 নারীজাতি কি 

প্রকারে প্রণরীর জন্য-_ প্রণয়ের জন্য-_-আপন ক$ 

আ।পনি ছিন্ন করিতে পারেন, তাহ! এই গ্রন্থে 

'আছে। ছাপ। ও বাধাই মনোজ্ঞ ; মুলা ৪০ আন। 

মাশুলাদি ৬০ আনা। 

জেবিলগোেল ত্তি? আগলম্মম্ন। 
এন্র্গাচরণ রায় প্রণীত। সাতিতানুরাগী সহদঘ 

পাঠকবর্গের একান্ত মন্ুরোপে সেই অপূর্বব--চির- 

নৃতন, বড় আদণের গ্রস্থ_“দেবগণের মন্ত্যে 

আগমন” বহু অর্থে, নৃতন ছাচে, নূতন ধাজে, নৃতন 

রকমের সংস্করণ করিয়!, পুনরার প্রকাশিত করি- 

লাম । যখার্থই এমন গ্রস্থ আজ পর্যন্ত সাহিত্য- 

জগতে স্যষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষের নান! স্থানের 

বর্ণনা আছে. ভিন্ন ভিন্তর তীর্থস্থানের কাহিনী আছে। 

কত শত খ্যাতনাম। ব্যক্তির জীবন চরিত আছে। 

কত মজার কথ। আছে, কত্ত রকম চরিত্রের বিব- 

রণ আছে দেশের কথা, সংসারের কথা, পুরাণের 
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কথা, হতিহাসের কথা, বড়লোকের কথা, গেবো।- 

স্কোর কথা, রসের কথা ইত্যাদি কৌতুহলোদ্দীপক 

নান। কথায় “দেবগণের মন্ত্রে আগমন প্রান 

৭০৯ পৃষ্ঠায় পরিপূণ । মূল্য ২৯ দুই টাকা । 

ডাকব্যয়।/* পাচ আন!। 

সাপ ভভে।1--তখীরেন্ত্রনাথ পান 

প্রণীত উপন্তান। এ সংসারে আশা গুরিতেছে 

নাকে? আমাদের সরযূং সুষমা, স্থল; আমা, 

দের প্রমোদকিনোর, স্থুশীলন্থন্দর, সুমন্তরদেৰ এ 

সর্দেশ্বর ঠাকুর ইহার! সকলেই আশায় খুবি 

ছিলেন ;_-পাঠকও এই উপন্ত।প পড়িতে পড়িতে 

নিশ্চই কত আশ করিবেন মার গ্রন্থকার ? 

তাহার তে। আশার সীম! নাই। এখন এহ 

আশালতা”য়,। কোন্ কোন্ ফুল ফুটিল, আর 

কোন্টাই ব। ফুটিল না, কাহার আপ! পর্ন হহল, 

কাহার বা হইপ না,তাহার বিচার পাঠক কারবেন। 

মূল্য ১।* পাঁচ সিকা। ডাকব্যয় ৩৭ তিন আনা। 

শচত্রাজ্ঞপ্ররেক্ম 1- শ্রীযুক্ত চত্্রশেখর 



তত] 

মুখোপাধ্যায় বি, এল্, গ্রণী ত 1 এই পুশ্তকখানি বঙ্গ 
সাহতা-ভাগ্তারের অপরূপ অদ্বিতীয় রস । 

পদল[লিতা, কি অপরূপ শব্দ সনিবেশ, কি মারুখা, 

(কি বণন।, সমপ্তই নিতাম্তই মনোমুপ্ধকর |  উদ্- 

লরান্তপ্রেটনর পঞ্ছে পহ্ে-ছহে ছত্রে করুণ কবি 

ভাবের সমাবেশ, অনন্যস্থলহ প্রাঠিভার আবেগমনু 

(বিকাশ, বিরহ-মন্তপ্রুদদয়েস হৃরসডেদা উচ্ছাস । 

গ্ঞ্থের স্ব স্থানে যেন মণিমুক্তাহীরকাধি ঝনাস- 

0৬ছে-াঁক সুন্দর আ্ামগ্ত দিত নেন একছগে 

সহল্মবাণ। বক্কা রত ঠভততঙ্ছে | আহ একপা।ন 

গ্রন্থ প্রণরন কররাহ চঙুশেথবের নাম মাহি, 

ত্র অক্ষযাঅমরজ্ধ লাভ কারিয়াহে । ভাপ), 

গস উত্ক্্-মুদ্য ৪ আনা । ডাকব্যদ ৮০ | 

হনালিআী- তন ভ্ঃজলাম্ন 17 ইনু 
হরেন্দরনাথ রায় প্রণাত। শাবুন্র দানেশচন্্ নেন 

বি, এ, লাখিত ভুমিকা সর্ডিত ।. (চত্তর্থ সংক্করণ)। 

সাবিত্রা-স ত্যবান স্ত্রাশিক্ষাপম।জে যুগান্তর উপস্থিত 

করিয়াছে । এমন চিত্রমপ্ডত, নরনএঞ্ন চকচকে 
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ঝকঝকে স্ত্রীপাঠা পুস্তক এ পর্য্যন্ত আর বাহির হয় 

নাই। আমবর। স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, 

হিন্দুনারী ইহাকে দেবতার নিশ্বালাবোধে-_মাথায় 

করিয়৷ রাখিবেন--ঘরে ঘরে ইহান্বার। সতী-সাবিত্রী 

স্ট্টি হইবে। মূল্য ১1০ টাকা, মাশুল ।* আন! | 

উন্ন.ব্চাল্র হুহভীল্র 1 ৬চশ্তীচরণ 
সেন প্রণীত। মিসেস্ ষ্রো-প্রণীত আঙ্কল্ টম্স, 
ক্যাবিন্ নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। 

দ্শখানি চিত্র সম্বলিত। “টম্কাকার কুটীর” 

উপন্থাসে বণিত কাহিনী পাঠ করিলে, শরীর 

রোমাঞ্চিত হয় । এই পুস্তকের উপযোগিতার কথা, 

একমুখে ব্যক্ত কর! অসস্ভব। 'অভীব চিত্বচমৎ- 

কারিণী ও প্রাঞ্জল ভাষাম-_হৃদয়গ্রাহিণী মর্ম্ভেদী 

বর্ণনায়--প্রতিপাগ্য বিষয়টী উজ্জ্বলভাবে লিখিত 

আছে। মূল্য ২২স্থলে ১২ | ডাকব্যয়।* আন] 

গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় এগু সম্মা, 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ই্রীট, কলিকাতা 





কৃষ্ণনগর পাবালক লাহা'ব্রেরা 
( শহর গ্রন্থ/গার ) 

তাবিথ পত্র ০3১১ নর 

নিয়চহিতত তারিখের পরে প্রতিভা 
”*০৫ পয়স। । 

প্রপাশ তাং সভানং প্রদান তাং. সভ। নং 
| 

৭ পা আস্ত পপ 

পাস পপ ০. ৮. 
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